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 پادشاه عربستان با برکناری »بن نایف«، 
»بن سلمان« را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد؛

زلزله سعودی!
زلزله سیاسی در عربستان! قابل پیش بینی بود، اما نه به این سرعت! 
حتی مردم و رسانه های سعودی نیز از سرعت تصمیمات اتخاذشده 
شوکه شدند. ملک ســلمان قانون را دورزد و با برکناری برادرزاده خود- بن نایف- 

پسرش بن سلمان را به ولیعهدی انتخاب کرد و حاال شنیده می شود...

روز جهانی قدس گرامی باد

»قدس پایتخت ماســت« این را 
نتانیاهو سه سال قبل و در دیدار 
با مسئول اتحادیه سیاســت خارجی اروپا گفت. در آن 
دیدار بازهم از خطر ایران)!( برای خاورمیانه ســخن به 
میان آمد. همین چندروز پیش هم با دونالد ترامپ در 
قدس اشغالی نشست خبری برگزار کرد و توهمات ضد 
ایرانی اش را برای nامین بار به زبان آورد.  وقتی از ترامپ 
بابت دیدار از دیوار ندبه تشکر کرد و خطاب به وی گفت: 
»ما با کمک یکدیگر می توانیــم اقدامات تجاوزگرانه و 
تروریستی ایران در منطقه را مهار کنیم« و ترامپ پاسخ 
داد:»باید ارزش کارهایی را که پیش از این ناممکن بود 
وحاال انجام آن میسر شــده را بدانیم؛ اقداماتی از قبیل 
شکست دادن شــر تروریســم و مقابله با تهدید ایران، 
ایران تهدید است برای منطقه و عاملی است برای رنج 
و عذاب.« و از طنازی هــای روزگار این بود که رییس 
جمهور آمریکا برای رییس یک رژیم جعلی و غاصب و 
کودک کش ، از قول عربستان سعودی-یک رژیم کودک 
کش دیگر- برای مبارزه با تروریسم گفت و خبر داد که 
سعودی ها به وی وعده همکاری برای ریشه کن کردن 

تروریسم در منطقه را داده اند! 
پس از حمله موشکی ســپاه به مواضع تروریست های 
داعش در سوریه، رسانه های اسراییلی به تکاپو افتادند. 
تکاپویی که نشان از ترس و دلهره عمیقی داشت که به 
جانشان افتاده بود. نقشــه را که نگاه کنیم، می بینیم 
 از »دیرالزور« تا »حیفا« راه زیادی نیســت  و تا تحقق 
پیش بینی ولی امرمسلمین جهان نیز زمان زیادی باقی 

نمانده است... 

سالم قبله صبر و قیام، قدس شریف؛

 و فتح آخر ما 
قبله نخستین است
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سما   مطیعی 

                     مهدی زرگر

شهردار اصفهان با اشاره به آخرین تســت های راه اندازی فاز سوم خط یک قطارشهری اصفهان، گفت: 
قطارشــهری اصفهان با انجام تســت های راه اندازی به منظور بهره برداری از ادامه خط یک، با تالش 
شبانه روزی و جهادی مدیریت شــهری و قطارشهری اصفهان، به زودی در ایســتگاه آزادی اصفهان 

مسافرگیری می کند.
دکتر مهدی جمالی نژاد با اشاره به آخرین وضعیت قطارشهری اصفهان و تالش های صورت گرفته طی 
ماه های گذشته در این حوزه اظهار داشت: با راه اندازی فازهای اول و دوم قطارشهری اصفهان در سال  
گذشته و نیاز اساسی مردم به مترو به عنوان یک حمل و نقل پاک، مدیریت شهری اصفهان طی دو سال 

گذشته، تالش های شبانه روزی را به منظور تکمیل فاز سوم خط یک قطارشهری اصفهان داشته است.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر آخرین مراحل تست راه اندازی فاز سوم خط یک قطارشهری اصفهان 
صورت گرفته، ادامه داد: همت کارکنان سازمان قطارشهری اصفهان و حمایت های جدی شورای اسالمی 
شهر و مدیریت شهری در این زمینه، آخرین تست های فاز سوم با عبور قطار از خط و بخش های باقیمانده 
صورت گرفته و قرار است که مسافرگیری قطارشهری از ایستگاه های سی و سه پل، شریعتی و آزادی 

به زودی انجام شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه اولویت اصلی مدیریت شهری، افزایش خدمت رسانی به مردم و عبور قطار 
از ادامه خط یک به شمار می رود، ادامه داد: در این مرحله، قطار با عبور از ایستگاه های امام حسین)ع( 

و انقالب به ایستگاه سی و سه پل می رسد و در ایستگاه های شریعتی و آزادی نیز توقف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: طبق قول های داده شده در ماه های گذشته، در پایان بهار امسال، صدای سوت قطار در 
ایستگاه آزادی اصفهان شنیده شد و پس از تســت های مختلف، راه اندازی و آماده سازی شرایط، ظرف 

مدت کوتاهی، مسافرگیری از ایستگاه ها انجام می شود.
دکتر جمالی نژاد با بیان اینکه طول خط یک قطارشهری اصفهان 20 کیلومتر بوده و دارای 20 ایستگاه 
است، تصریح کرد: در حال حاضر 11 کیلومتر از این مسیر در حال بهره برداری است و با راه اندازی ادامه 
خط یک از ایستگاه تختی تا ایستگاه آزادی اصفهان و بهره برداری از سه ایستگاه، شهروندان می توانند از 

این خط بهره الزم را ببرند.
شهردار اصفهان تاکید کرد: خط های دوم و سوم نیز با سرعت هر چه تمام تر در حال انجام بوده و ان شاءا... 

در اصفهان 1400 شبکه ریلی اصفهان بتواند گره های کور ترافیکی شهر را باز کند.

به عهدمان با مردم پایبندیم
مدیر حوزه شهردار با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان در انجام پروژه های عمرانی به زمان بندی های 
پیشنهادی در برنامه پایبند بوده و در خدمات رسانی به همشهریان از تمام ظرفیت ها و قابلیت ها استفاده 

خواهد کرد.
عبدالمجید باباصفری در خصوص بودجه اختصاص داده شده به متروی اصفهان گفت: تا کنون حدود 
2 هزار میلیارد تومان بودجه به منظور ساخت خط یک قطارشهری اصفهان هزینه شده که نزدیک به 
750 میلیارد تومان آن از سوی دولت و یک هزار و 250 میلیارد تومان آن از سوی شهرداری اختصاص 

یافته  است.
وی افزود: برای تکمیل این خط نیز حدود 500 میلیارد تومان دیگر هزینه مورد نیاز است که باید از سوی 

شهرداری و دولت به پروژه اختصاص پیدا کند.
باباصفری بیان کرد: سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان برای مترو هزینه شده که شهرداری اصفهان 
آن را تقبل کرد و برای امسال نیز حدود 800 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده که در بودجه دولت 
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در همین صفحه

حدود 100 میلیارد تومان فراهم شده و بقیه آن نیز باید از سوی شهرداری اختصاص پیدا کند.
وی اضافه کرد: با بهره برداری فاز اول و دوم خط یک متروی اصفهان، هم اکنون 11 کیلومتر از خط یک 
متروی اصفهان حدفاصل ایستگاه قدس تا تختی از ساعت 7 صبح تا 15 هر روز در حال بهره برداری و 

استفاده شهروندان است.
مدیر حوزه شهردار تصریح کرد: فاز اول و دوم خط یک متروی اصفهان که هم اکنون مورد بهره برداری 
قرار گرفته، از ایستگاه قدس آغاز می شود و با عبور از ایستگاه های بهارستان، گلستان، شهید مفتح، شهید 

علیخانی، جابر، کاوه، شهید چمران، شهید باهنر و شهدا، به ایستگاه تختی می رسد.
وی ادامه داد: قرار است که در نیمه نخست سال 96، بخش دیگری از قطارشهری اصفهان با بهره برداری 
از ایستگاه های سی و سه پل، شریعتی و آزادی تکمیل شود و تا پایان سال، سایر ایستگاه های باقیمانده تا 

ترمینال صفه اصفهان به بهره برداری برسد.

خط دوم مترو تا 1400 بهره برداری می شود
معاون مالی اداری شهرداری و سرپرست سازمان قطارشهری اصفهان نیز در خصوص تست فاز سوم خط 
یک متروی اصفهان گفت: فاز سوم خط یک قطار شهری اصفهان با حضور جمعی از مسئوالن شهری و 

استانی مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.
 محمد نورصالحی اظهار کرد: کل خط یک قطار شــهری اصفهان تا امروز 85 درصد پیشرفت داشته و 
فاز سوم این خط با حضور شهردار و استاندار و دیگر مسئوالن شهری به صورت آزمایشی کلید خواهد 
خورد و قطار شهری به ایستگاه میدان آزادی می رسد تا در تیرماه سال جاری به طور رسمی افتتاح شود.
وی ادامه داد: تا پایان امسال سایر ایستگاه های بعد از میدان آزادی تا پایانه صفه نیز مورد بهره برداری 
قرار می گیرد تا خط یک از ایستگاه قدس تا ایستگاه میدان دفاع مقدس کامل شود.معاون مالی اداری 
شهرداری و سرپرست سازمان قطارشهری اصفهان عنوان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی فاز اول 
خط دوم قطار شهری اصفهان از میدان زینبیه تا میدان امام علی)ع( آغاز شده است.نورصالحی خاطر 
نشان کرد: به زودی مراحل انتخاب پیمانکار فاز دوم خط 2 قطار شهری اصفهان از میدان امام علی)ع( تا 
ایستگاه مدرس در غرب اتوبان خرازی انجام می شود. خط 2 قطارشهری اصفهان تا 4 سال آینده تکمیل 

و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مجوز عبور قطار از خیابان چهارباغ عباسی صادر شد
مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به دغدغه های سازمان قطارشهری اصفهان در حوزه میراث فرهنگی 
و همکاری های علمی صورت گرفتــه در این زمینه افزود: طراحی مســیر و عملیات اجرایی خط یک 
قطارشهری اصفهان پس از بررسی های چندین ساله کارشناسان یونسکو و ایکوموس، در سی و هفتمین 

اجالس یونسکو، در تاریخ 6 تیر 1392 تایید شده و از دستور کار یونسکو خارج شد.
مهندس جواد شعرباف افزود: در کنار تاییدات یونســکو، به دلیل حساسیت های مشترک استانداری، 
مدیریت شهری و میراث فرهنگی کشور، بر اساس توافقنامه سال 91، دانشگاه علم و صنعت تهران به 
عنوان مشاور امین میراث به منظور بررسی مطالعات و تایید عملیات اجرایی معرفی شد. در این رابطه 
اردیبهشت سال 95، مطالعات مشاور سازمان قطارشهری اصفهان توسط مشاور امین سازمان میراث 

فرهنگی کشور تایید شد. 
وی با اشاره به آخرین تاییدات مشاور امین سازمان میراث فرهنگی پیرامون خط یک قطارشهری اصفهان 
ادامه داد: خوشبختانه پس از همکاری های علمی و بین المللی با سازمان های یونسکو، ایکوموس جهانی، 
دانشگاه مونیخ آلمان، دانشگاه های مطرح ایران و سازمان میراث فرهنگی، در 27 خرداد امسال، عملیات 

اجرایی خط یک قطارشهری اصفهان و عبور قطار در خیابان چهارباغ عباسی تایید شد.

تاییدیه مشاور امین سازمان میراث فرهنگی
مشاور عالی شهردار اصفهان در توضیح این موضوع تصریح کرد: در تاییدیه مشاور امین سازمان میراث 
فرهنگی کشور آمده »با توجه به اینکه فرش های میراگر اجرا شده در مسیر خیابان چهارباغ عباسی از 
میدان امام حســین)ع( تا سی و سه پل، ارتعاشــی را به بناهای تاریخی این محدوده منتقل نمی کند، 

عملیات اجرایی مورد تایید بوده و عبور قطار از این محدوده بالمانع است.«
وی اضافه کرد: در رابطه با حفظ بناهای تاریخی سازمان قطارشهری اصفهان طی سه سال گذشته، بیش 
از 95 میلیارد ریال هزینه کرده و در کنار آن، اولین و بزرگ ترین عملیات پایش)مانیتورینگ(  روی بناهای 
تاریخی محدوده چهارباغ عباسی اصفهان به صورت دائم، به منظور جلوگیری از هرگونه ارتعاش طی دوره 

بهره برداری بلندمدت، در حال طراحی و اجراست.

 در گفت وگو با دکتر جهانگیری، مبلغ بین المللی 
مطرح شد:

حضور جریان های تکفیری 
ظرفیت های مناسبی را برای تبلیغ 

اسالم فراهم کرده است
اختصاص 10 درصد از معتکفین کشور به اصفهان
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زمان مراسم تنفیذ روحانی تعیین شد
مراسم تنفیذ حکم حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور منتخب توسط رهبر 
معظم انقالب، پنجشنبه ۱۲ مرداد در حسینیه امام خمینی)ره( و با حضور سران قوا و 

جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار می شود.

اخبار کوتاه

يادداشت

سرلشکر صالحی:

هیچ خطری مرزهای غربی ما را 
تهدید نمی کند

فرمانده کل ارتش با حضور در مرزهای غربی کشور میزان آمادگی 
یگان های ارتش مستقر در این مناطق را ارزیابی کرد.

سرلشــکر صالحی، فرمانده کل ارتش در جریان بازدید از مرزهای 
غربی کشور تاکید کرد: تا ارتش جمهوری اسالمی ایران در نوار مرزی 
غرب کشور حضور جدی دارد، هیچ تروریستی به خود جرأت نزدیک 
شدن به مرزهای ایران اســالمی را نخواهد داد و ما با هر تحرکی از 

سوی آنها به شدت برخورد خواهیم کرد.
فرمانده کل ارتــش همچنین با تاکید بر اینکــه به طور قطع هیچ 
خطری مرزهای غربی ما را تهدید نمی کند، آمادگی نیروهای مستقر 
در مرزهای غربی جمهوری اسالمی ایران را بسیار مقتدرانه خواند 
و افزود: برای امنیت مرزها باید شــکرگزار خدا باشیم و نماد عملی 
این شــکرگزاری حضور جوانان ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
مرزهاست که به دستور رهبرشان لبیک گفته اند تا مردم در شهرها 

و خانه های خود کامال در امنیت به سر ببرند.

 نخستین واکنش آمریکا 
به حمله موشکی ایران

»هیثر نوئرت«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری 
روز سه شنبه گفت که واشنگتن برنامه موشکی ایران را رصد می کند. 
طبق گزارش وب سایت وزارت خارجه آمریکا، وی در پاسخ به سوالی 
درباره برنامه موشکی ایران گفت: »ما رصد برنامه موشک بالستیک 
ایران را ادامه می دهیم و این برنامــه را به دقت و از نزدیک زیر نظر 

داریم.«
»نوئرت« در ادامــه گفت: »از لحاظ مســائل اطالعاتی یا جزئیات 
تالش های ما برای زیر نظر گرفتن برنامه موشــک بالستیک ادامه 

دارد، من امروز نمی توانم وارد این بحث شوم.«
اظهارات ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا دو روز بعد از آن صورت 
گرفت که ســپاه پاســداران انقالب اســالمی اعالم کرد مواضع 
تروریست های تکفیری را در دیرالزور، واقع در شرق سوریه، هدف 

حمله موشکی قرار داده است.

پاکستان پهپاد ایرانی را سرنگون کرد
 روزنامه داون نیوز مدعی شــد که نیروی هوایی ارتش پاکســتان، 
 پهپــاد ایرانــی را در نزدیکــی مرزهای این کشــور ســرنگون 

کرد.
براســاس ادعای روزنامه دان نیوز، نیروی هوایی ارتش پاکستان 
مدعی شد که یک پهپاد ایرانی که در نزدیکی مرزهای این کشور در 
حال گشت زنی بوده را در منطقه »پروم« واقع در شهر پنجگور ایالت 
بلوچستان این کشور مورد هدف قرار داده است. بر اساس جزئیات، 
الشه این پهپاد برای بررسی های بیشتر در اختیار ارتش پاکستان 
قرار گرفته است. در این گزارش اما به زمان دقیق ساقط کردن این 

پهپاد اشاره ای نشده است.
بنا به ادعای این منبع در ۲۴ ساعت گذشته این دومین پهپاد ایران 

است که ساقط می شود.

يادداشت

بین الملل

 جنبش حمــاس با صــدور بیانیــه ای مطبوعاتی که 
نسخه ای از آن در اختیار مرکز اطالع رسانی فلسطین 
قرار گرفــت، تصریح کرد کــه »ما از ملت فلســطین 
می خواهیم که روز جمعه راهپیمایی باشکوهی به سمت 
موانع مرزی که از بین خواهند رفت، برگزار کنند تا خشم 
خود از تجاوزات رژیم صهیونیستی به مقدسات و ملت 
فلسطین را نشان دهند. « این جنبش خاطر نشان کرد 
که هدف از این راهپیمایی رساندن این پیام به دشمن 
است که ما ملتی هســتیم که در مقابل یهودی سازی، 

تجاوز و محاصره تسلیم نخواهیم شد.

بنا بر ادعای یک ســایت،  کاوش در برج سوخته گرنفل 
لندن به نتایجی بسیار دلخراش و وحشتناک منجر شد.

بر اســاس آخرین کاوش و جست وجوها در برج گرنفل 
لندن که هفته گذشته آتش گرفته بود، جسد ۴۲ قربانی 

این حادثه در یک اتاق یافت شد.
آتش نشان لندن اطالعات بیشتر در خصوص نحوه مرگ 
این افراد منتشر نکرده است، اما گزارش ها حاکی از این 
است که بخش زیادی از این قربانیان نگون بخت در پی 
سوختگی جان خود را از دست داده اند و تعدادی نیز به 
دنبال خفگی مرده اند. محدوده سنی این ۴۲ قربانی از 

کودک تا پیر هستند.
پلیس اســکاتلندیار نیز تعداد قربانیان کلی این حادثه 

وحشتناک را 79 نفر اعالم می کند.

بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، طرح ملی اصالحات 
اداری را کلید زد که هدف از این طرح ایجاد سیســتمی 
واحد و همگون برای تمامی وزارتخانه هاست. اسد گفت: 
مکانیزم های اداری موجود دیگر قابل قبول نیســت.وی 
خاطرنشان کرد که اسامی افراد فاسد نیز در سطح دولتی 
و ملی به چشم می خورد و باید بررسی دقیقی درخصوص 
نتایج مبارزه با فساد وجود داشته باشد. اسد همچنین از 
برخی از فرزندان مسئوالن انتقاد و آنها را »بی ارزش« خواند 
که باید تحقیر شــوند. وی گفت که آن مقامات در قبال 

رفتارهای فرزندانشان مسئولند و پاسخگو خواهند بود.

خواست حماس از  فلسطینیان 
برای حضور در روز قدس

کشف جسد سوخته 42 قربانی 
برج گرنفل در یک اتاق

بشار اسد طرح ملی اصالحات 
اداری را کلید زد

زلزله سیاســی در عربســتان! قابل 
پیش بینی بود، اما نه به این ســرعت! 
حتی مردم و رسانه های سعودی نیز 
از سرعت تصمیمات اتخاذشده شــوکه شدند. ملک سلمان 
قانون را دورزد و با برکناری برادرزاده خود-بن نایف- پسرش 
بن سلمان را به ولیعهدی انتخاب کرد و حاال شنیده می شود 
که به زودی به نفع پســرش از حکومت کناره خواهدگرفت. 
یک کودتای سفید علیه بن نایفی ها و به دست گرفتن تمام 
و کمال قبضه قدرت در عربستان توسط »بن سلمان«ی ها! 
حاال »بن سلمان« جوان که چندی پیش گفته بود جنگ را 
به داخل مرزهای ایران می کشانیم، به آرزوی خود رسیده و 
تالش هایش برای ســد کردن راه محمد بن نایف در مسیر 
رسیدن به پادشاهی، به نتیجه رسیده است. بن سلمان برای 

برداشتن هر مانعی در مسیر خود پافشاری دارد، درحالی که 
بن نایف همچنان در قبال تصمیمات عزل و نصب های اخیر 
سکوت اختیار کرده است. بن نایف هیچ واکنشی به دستورات 
جدید پادشاهی نشان نداده است و شامگاه چهارشنبه طبق 
دستور پادشاه در مکه با بن سلمان بیعت کرد آن هم درحالی 
که تصاویر مراسم بیعت نشــان می دهد محافظ بن سلمان، 
تمام مدت اسلحه خود را پشت خود پنهان کرده بود که طبیعتا 
می تواند معنای قابل توجهی داشته باشد! بن نایف در حالی در 
برابر این کودتای سفید سکوت کرده که معموال در خصوص 
تصمیمات حســاس کشــور اظهار نظر می کرد. همانطور 
که پیش از این در واکنش به دیــدگاه معروف به »دورنمای 
۲030« از محمد بن سلمان به عنوان بازو، برادر و دست راست 
یاد کرد و با این توصیفات کوشید از نقش بن سلمان کاسته 

و او را به عنوان یک معاون نشان دهد نه بیشتر! حاال اما »بن 
سلمان« همه کاره شده است و اگر پیش بینی ها درست باشد، 
تا چندی دیگر، به عنوان پادشاه سعودی معرفی خواهدشد و 
ملک سلمان به نفع پسرش کنارخواهدکشید. بن سلمان به 
آرزوی دیرینه خود خواهد رسید . او پیش از این نشان داده 
بود تمایل زیادی به زنده کردن نام خود در نهادها و موسسات 
آمریکایی به عنوان جانشین پدرش دارد، آن هم در شرایطی 
که گزارش های متعدد آمریکایی با این مضمون منتشر شد 
که مراجع تصمیم گیر واشنگتن موضوع انتخاب یکی از دو 
محمد برای جانشینی ملک سلمان را تکذیب کردند و جالب 
تر اینکه برخی از این گزارش ها همچنان تاکید داشتند که 
آمریکایی ها به محمد بن نایف تمایــل دارند زیرا وی تجربه 
زیادی دارد و واشنگتن نیز در تعامل با او به ویژه در خصوص 
پرونده جنگ علیه تروریسم، مهارت دارد. ولیعهد کارکشته و 
باتجربه که به زعم »مجتهد« فعال توئیتری سعودی، نقشی 
فراتر از یک فرد منفعل و بدون اراده در سیســتم پادشاهی 
نداشت و به درد نمی خورد)!( توسط عموی خود دور زده شد. 
جریان سلمانی در خودکامگی تعیین مناصب تا جایی پیش 
رفته است که ســایر فرزندان عبدالعزیز را از هرگونه فرصتی 
برای رسیدن به میراث موسس سعودی مأیوس کرده است.  به 
هر حال فصل جدید انقالب سفید بن سلمان علیه بن نایف با 
بمب دودزایی آغاز شده که با چند تصمیم مردمی وبازارگرمی 
رسانه ای همراه بوده است که مهم ترین آن برقراری مجدد 
پاداش ها و مزایای مالی کارمندان دولت اســت. رسانه های 
عربستانی روز گذشته تالش کردند تا زلزله سیاسی سعودی 
را با پرداختن به برقراری مجدد پاداش ها کمرنگ جلوه دهند. 
بد نیست بدانید پیش از تصمیمات مربوط به عزل و نصب های 
اخیر، روزنامه واشنگتن پست با بن سلمان مصاحبه کرد که 
به مثابه هشدار به وی بود و در جریان آن  تصویری از خود به 
عنوان یکه تاز صحنه قدرت ترسیم کرد پس از این مصاحبه 
دستورات پادشــاهی صادر شــد و نظر این روزنامه مبنی بر 
اینکه فرضیه تنش سیاسی در عربستان منتفی است، درست 

از آب در نیامد! 

اخبار

دیدگاه

حجت االســالم و المســلمین علی اکبر ناطق نوری، 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در گفت وگو با 
ایســنا، ضمن تاکید بر »توانمندی ها و ظرفیت های 
جمهوری اســالمی ایران دراکثر زمینه هــا« و با ابراز 
خرســندی از این »اقدام به موقع و مقتدرانه« گفت: 
جمهوری اســالمی ایران همواره از ســوی دشمنان و 
بدخواهان مورد تهدید قرار داشته و جریانات تروریستی 
و افراطی -تکفیری نیز در همین جهت و برای به چالش 
کشیدن امنیت و اقتدار کشورمان برنامه ریزی و تالش 
کردند که به لطف خدای متعال ، در همه طراحی ها و 
 نقشه های شوم خود در برابر این نظام مقدس شکست

 خورده اند. 
وی به اقدام سپاه پاســداران انقالب اسالمی در انهدام 
مواضــع تروریســت های داعش در منطقــه دیرالزور 
هم اشــاره و تاکید کرد: این اقدام دقیق و به موقع در 
راستای سیاست های دفاعی کشور در برابر تهدیدات و 
مقابله با تروریسم قرار دارد و همگان باید بدانند که به 
 تعبیر مقام معظم رهبری ، زمان بزن در رو تمام شــده

 است. 

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه در گفت وگویی اظهار 
داشت: اقدام موشکی ســپاه تنبیه طراحان عملیات کور 
تروریستی هفدهم خرداد ماه در مجلس شورای اسالمی 

و حرم مطهر امام)ره( بود.
وی با اشاره به سخنان فرمانده کل سپاه و همچنین بیانیه 
رسمی سپاه پاســداران انقالب اســالمی در روز حادثه 
تروریســی تهران اعالم کرد: به منظور نشان دادن ضرب 
شصت و همچنین تنبیه طراحان و عامالن این عملیات 
تروریستی، تنها شش فروند موشــک میانبرد نقطه زن 
به سمت پایگاه های آنها شلیک شد و خوشبختانه همه 
آنها با دقت باال به اهداف اصابت کرد.ســخنگوی سپاه با 
تاکید بر پیام روشن این عملیات قدرتمند، گفت: به طور 
طبیعی تروریست ها و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها 
و همچنین تمام کســانی که حتی در فکر تهدید امنیت 
ملی کشور ما هستند، می توانند مخاطب این پیام باشند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اعالم کرد: اینکه 
این اقدام تکرار می شود یا نه بستگی به رفتار دشمنان ما در 
حوزه های مختلف دارد و متناسب با رفتاری که می کنند 

پاسخ کوبنده ای برای آنها طراحی شده و انجام می شود.

ناطق نوری:

اقدام اخیر سپاه، نمایشی از 
اقتدار کشور در جهان بود

سردار شريف مطرح کرد:

طراحی تکرار »سیلی کوبنده 
سپاه به تروریست ها«

دبیر جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت خبر داد:

تشکیل کمیته ای که به روحانی 
وزیر پیشنهاد می دهد

نوبخت: 

 ادغام وزارتخانه ها 
در شرایط فعلی  زود است

ایرنا: دبیر جبهه پیشــرفت، رفاه و عدالت از تشــکیل 
کمیتــه احزاب حامی حســن روحانــی در این جبهه 
خبر داد و گفــت: این احزاب تالش مــی کنند تا پایان 
تیرماه گزینه های پیشنهادی خود را برای وزیران دولت 
دوازدهم و سایر بخش های اجرایی را به رییس جمهوری 
معرفی کنند. محمدجواد محمدی نوری با بیان اینکه این 
پیشنهاد مشاوره ای است، افزود: رسالت جبهه پیشرفت، 
رفاه و عدالت پس از انتخابات کمک به دولت و همراهی 

در مقام مشورتی برای توسعه کشور است.
وی ادامه داد: براســاس تصمیم اتخاذ شده و در جهت 
کمک و تسهیل در تصمیم گیری دکتر روحانی در تعیین 
یک دولت برخوردار و کارآمد این جبهه با بررسی سوابق 
گزینه های مورد نظر در تصدی هر یک از وزارتخانه ها 
و حتی حوزه معاونان رییس جمهوری در تالش است تا 
پایان تیرماه کابینه پیشنهادی خود را به دولت معرفی 
کند.دبیر جبهه پیشــرفت، رفاه و عدالت یادآور شــد: 
ریاست کمیته تشکیل شده در این جبهه بر عهده مهدی 
صادق، نماینده ســابق مجلس و دبیری آن نیز بر عهده 

اینجانب است.

محمدباقــر نوبخــت دربــاره آخرین وضعیــت ادغام 
وزارتخانه ها با بیان اینکه این مطلب قابل مناقشه و بحث 
است، گفت: ابتدا مطرح شد که به جای سه وزارتخانه، پنج 
وزارتخانه با یکدیگر ادغام شوند. برخی از این اقدامات اگر 
در کشورهای دیگر توجیه داشته باشد با توجه به ساختار 
اداری ما تاحدودی امکان پذیر نیســت.وی تصریح کرد: 
بعضی از کشورها که مباحث اقتصادی آنها توسط بخش 
خصوصی اداره می شود و دولت فقط سیاست گذاری ها 
را انجام می دهد، ادغام وزارت خانه ها امکان پذیر اســت، 
اما در کشــوری مانند ایران که دولت تمامی اقدامات را 
انجام می دهد، این عمل بسیار زود است. سخنگوی دولت 
ادامه داد: چهار ســال گذشته نشــان داده ادغام وزارت 
راه وشهرسازی و یا مســکن که عموما مسائل عمرانی را 
مطرح می کنند غیرقابل کنترل است و اگر کسی بخواهد 
آن را ادامه دهد باید کار کارشناســی صورت بگیرد.مثال 
بحث صنعت و معدن و ادغام وزارتخانه هایی از این دست 
شاید در کشورهایی که سیاســت گذاری آنها از طریق 
خصوصی سازی انجام می شــود امکان پذیر باشد، اما در 
کشور ما در حال حاضر چنین کاری را نمی توان انجام داد. 

دولتسپاهخبر

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز به نقل از روزنامه »وطن« چاپ 
آمریکا، »حیدر العبادی« در حالی  به عربســتان ســفر کرد که»قاسم 
االعرجی« وزیر کشور عراق هم وی را همراهی می کرد. وطن مدعی شد: 
قاسم االعرجی همان بادیگارد »قاسم سلیمانی« در عراق است که بارها 
به عربستان حمله ور شــد و از ایران و الحشد الشعبی دفاع کرده است. 
االعرجی خطاب به عربســتان گفته بود که ریاض با کشتن شیخ نمر، 

درهای جهنم را روی خودش باز کرده است.
این روزنامه افزود: االعرجی همان کسی است که در جنگ عراق و ایران 
با ایرانی ها در یک جبهه می جنگید ولی اکنون عربستان از او در جده 

استقبال می کند و در مکه عمره به جا می آورد.
وطن ادامه داد: عربستان قطر را به خاطر روابط با ایران تحریم می کند از 
آن طرف هم شاه عربستان از قاسم االعرجی، بادیگارد سردار سلیمانی 

میزبانی می کند.

شــیرین عبادی، وکیل الدولــه دوران طاغوت، از به درک واصل شــدن 
تکفیری های تروریست در سیستان و بلوچستان به دست سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آشفته شــد و به هذیان گویی درآمد! عبادی، با اشاره به 
حوادث ۱7 خرداد تهران، بدون ارائه سندی، ادعا کرد که این حوادث بهانه ای 
برای قتل شده است! شیرین عبادی به عنوان حامی فتنه ۸۸ نگفت که بر 
مبنای چه حکمی و بنا به چه میزان مبلغی، وکالت تروریست های تکفیری 
و مواجب بگیران دربار وهابی سعودی را بر عهده گرفته و چرا بعد از کشتار 
مردم بی گناه تهران در ۱7 خرداد و شــهادت مظلومانه مرزبانان ایرانی به 
دست تکفیری ها طی سال های گذشته، نگران جان انسان ها نشده؟!عبادی 
این دارنده جایزه صلح نوبل که سابقه ضرب و شتم همسر رسمی و سابق 
خود را در کارنامه دارد، مدافع رسمی بهاییان و همجنس بازان و دارای روابط 
عیان با ته مانده منافقین است و قبال از کشتار مردم انقالبی ایران در دوران 

منحوس پهلوی دفاع کرده است!

استقبال از بادیگارد 
 سردار سلیمانی

 در جده!

حمایت شیرین عبادی 
از گروهک تروریستی 

انصارالفرقان!

پادشاه عربستان با برکناری »بن نايف«، »بن سلمان« را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد؛

زلزله سعودی!

زينب ذاکر

وزارت کشــور در خصوص وضعیت ۲ قایق صیــادی ایرانی 
اطالعیه ای را صادر کرد. در بخشی از متن این اطالعیه آمده 
است:سه فروند قایق صیادی در روز پنجشنبه تاریخ ۲۵ خرداد 
سال جاری با داشتن هویت قانونی و مجوز صید، از اسکله بندر 

بوشهر برای ماهیگیری به ســمت عمق آب های خلیج فارس 
حرکت می کنند که در نیمه شب حین صیادی، بر اثر تالطم 
دریا و اثرگذاری امواج، در آب های منطقه کنترل الزم را از دست 
داده و هر لحظه ناخواسته به سمتی هدایت شدندکه در نهایت 

یکی از قایق ها موفق می شود کنترل خود را به دست آورده و 
شناور را در مســیر اصلی هدایت و لیکن دو قایق دیگر با فشار 
آب های متالطم به سمت نوار مشترک مرز دریایی با عربستان 
رانده شــدند.در این رابطه ضمن یادآوری مسئولیت حقوقی 
دولت عربستان، الزم است آن دولت ضمن جبران خسارت های 
وارده و تنبیه عوامل این اقدام غیر مســئوالنه، هر چه سریع تر 
نسبت به آزادی افراد دستگیر شــده که خانواده آنها به شدت 

نگران وضعیت سالمتی آنها می باشند، اقدام کند.

وزارت کشور:

عربستان برای جبران خسارت ها، سریع تر صیادان ایرانی را آزاد کند

ادامه از صفحه اول
...»اسراییل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.« 

نتانیاهو پس از حمله ســپاه به داعش در دیرالزور، باز هم »هارت 
و پورت« کرده اســت. بازهم گفته که فعالیت های ایران را رصد 
می کند و البته یک پیام هم برای ایران داشت: »اسراییل را تهدید 
نکنید.« و گویا نمی داند ایران نیازی به تهدید اسراییل ندارد. اینجا 
سرزمین »طهرانی مقدم« ها و »حســین همدانی« ها و »مسلم 
خیزاب«ها و »احمد متوسلیان« هاست که خونشان، خون بهای 
آزادی »قدس« عزیز است و بیت المقدس، این اولین قبله مسلمانان 
و عزیز دل امت اسالم یک روز سرانجام آزاد خواهد شد ؛ روزی که 
دیر و دور نیست و شــهدای مقاومت با خون خود، راه قدس را باز 
کردند . این راه ادامه دارد و این خون ها پایمال نخواهدشد. ایران 
نیازی به تهدید اســراییل ندارد تا وقتی »ســردار سلیمانی«ها و 
مدافعان حریم عشــق را دارد که برای نابودی اســراییل و آزادی 
قدس، لحظه شــماری می کنند و آزادســازی قــدس از چنگال 
خونخواران صهیونیســتی، نه یک آرزو که یک »آرمان« مقدس 
برایشان به شمار می رود و روزی که آزادی قدس را جشن بگیریم، 
جای شهدا خالی خواهد بود و جای »جهاد« و »عماد« که ببینند 
این بادهای سرگردان ، این کولی های آواره از زمان موسی تا امروز 
که همیشه بیشتر از حقشان را از زمین و آسمان می خواستند، اینها 
که واژه واژه تورات را تحریف کرده اند، این خاخام های مشکی پوش 
که فتوای جواز قتل کودکان مسلمان را می دهند، برای همیشه به 

درک واصل شده اند. 
و فردا که روز جهانی »قدس« اســت و یادگار معمارکبیر انقالب، 
بازهم فریاد آزادی »قدس« عزیز ســرخواهیم داد و به فلسطین 
-پاره تن جهان اسالم- خواهیم گفت: تو عروس همه تاریخ خواهی 
شد؛ عروسی با قد و قامتی بلند، لباسی سپید و خدایی و انگشتری 
زیبا مزین بــه نگین طالیی »قدس«. فقط صبر کن. کافی اســت 
فلسطین باشــی؛ هرچند زخمی، تا اســرائیل نباشد. هیچ ستاره 
شش زاویه ای نمی تواند با وجود نورافشــانی خورشید، پیدا باشد. 
صبرکن فلسطین عزیز! اسراییل ۲۵ ســال آینده را نخواهددید. 
بگذار نتانیاهو بازهم هذیان بگوید و غرق در توهماتش باشد! فتح 

آخر ما ، قبله نخستین است....

سالم قبله صبر و قیام، قدس شريف؛

و فتح آخر ما  قبله نخستین است
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد: خروجی آب از 
سد زاینده رود برای کشت کشاورزان غرب اصفهان به مدت 20 روز 

از اول تیرماه افزایش می یابد.
مســعود میرمحمدصادقی افزود: هدف از افزایش خروجی آب سد 
 زاینده رود ، تامین آب کشت کشاورزان پایین دست سد چم آسمان

) 65 کیلومتری غرب اصفهان( شامل 80 نهر سنتی و کانال نکوآباد 
) 50 کیلومتری جنوب غربی اصفهان( است و این به معنای جریان 

آب در بستر زاینده رود در کالن شهر اصفهان نیست.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به برنامه توزیع آب 
در حوضه آبریز زاینده رود، گفت: این برنامه براساس تصمیم شورای 
عالی آب با حضور نمایندگان کشاورزان، استانداران و وزیر نیرو هر 
سال ابالغ می شود که مطابق آن، آب برای کشاورزان شرق و غرب 

تامین می شود.
میر محمد صادقی بــا تاکید بر محدودیت های آبــی و خط قرمز 
وزارت نیرو به منظور تامین آب شرب مردم ، تصریح کرد: خواسته 
کشاورزان تحویل آب به صورت ممتد بود که با توجه به شرایط آبی 
و تامین آب شــرب 5 میلیون نفر تا آذر و دی ماه سال جاری، این 

خواسته عملی نیست.

خبر

کافه اقتصاد

کارشناسان پولی و بانکی معتقدند که مردم نباید نگران سپرده های خود باشند 
و البته راه موسسات اعتباری غیرمجاز را هم در پیش نگیرند.

احمد حاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی با حضور در برنامه تیتر امشب، 
با اشاره به خط کشی میان بانک ها و موسسات مالی، گفت: وضعیت بانک ها 
همانند موسسات مالی و اعتباری نیست. بانک ها در حال حاضر با هیچ بحران 
مالی مواجه نیستند؛ زیرا همه آنها اعتباراتی را نزد بانک مرکزی سپرده کرده اند، 
اما سوال این است که چطور موسسات مالی و اعتباری توانسته اند بعضا بدون 
مجوز از بانک مرکزی رشــد قارچ گونه ای در کشور داشته باشند؟وی افزود: 
مردم آگاهی کمی نسبت به مسائل مالی دارند و امیدوارم از این بحران کنونی 
در مورد موسسات مالی متضرر، درس بگیرند. به این معنا که مردم بهتر است 
در مورد مسائل مالی، اطالعات کسب کنند زیرا روزانه به عناوین مختلف با آن 

سر و کار دارند.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: 
طرح مبــارزه بیولوژیک با کرم گلــوگاه انار در 50هکتــار از باغ های 

شهرستان های  نجف آباد،شهرضا و نایین آغاز شده است.
حســنعلی رحیمی با اشــاره به اینکه به طور متوسط درصد خسارت 
 کرم گلوگاه انار ، 30 تــا 40 درصد محصول برآورد می شــود افزود:
 با اجــرای این طرح میــزان خســارت بیــن 10تا15درصد کاهش

 می یابد.
وی برای مبارزه با کرم گلوگاه انار بهترین روش را  اســتفاده از روش 
تلفیقی آی پی ام دانست و گفت: رهاسازی زنبور تریکوگراما، تاج تراشی 
و جمع آوری میوه های آلوده در طول فصل زراعی از مهم ترین راه های 

مبارزه زیستی با این آفت به روش تلفیقی است. 
رحیمی افزود: اجرای این طرح تا پایان شهریور ادامه دارد.

کارشناس پولی و بانکی:

بانک ها با بحران مالی 
مواجه نیستند

آغاز مبارزه زیستی با کرم 
گلوگاه انار در باغ های 

استان اصفهان

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، تعدد فرم های 
بانکی برای دریافت تســهیالت را چالشــی برای بنگاه های 
اقتصادی بزرگ برشــمرد و گفت: خالصه سازی فرم بانکی 
می تواند در وقت مدیران واحدهای تولیدی صرفه جویی کند.

بهرام سبحانی اظهار کرد: بانک به  عنوان یک رکن اقتصادی 
در ایران نقش موثری در تجارت و تولید بنگاه های اقتصادی 
دارد. وی خواستار اجرای قوانین بانکی و نرخ های مصوب بانک 
مرکزی از سوی بانک ها شد و گفت: بانک هایی که از نرخ بهره 
مصوب  بانک مرکزی جمهوری اسالمی تسهیالت گران تری 

ارائه می دهند قابل تعزیر نیستند؟
در ادامه مشاور بانکی اســتاندار اصفهان گفت: از مجموعه 
442 هزار میلیارد ریال منابع بانک ها، 97 درصد تسهیالت 
پرداخت شده، این در حالی اســت که نرخ استاندارد آن 85 

درصد است.
مرادعلی صدر با بیان اینکه10 درصد تســهیالت بانکی در 
استان معوق شده در حالی که نرخ اســتاندارد آن دو درصد 
است، افزود: 40 درصد منابع بانک ها درگذشته از محل منابع 
ارزان قیمت قرض الحسنه بود ولی در حال حاضر 5 درصد نیز 

این منابع را تشکیل نمی دهند.
وی با بیان اینکه بانک ها برای سپرده های کوتاه مدت روزانه 
مجبور به پرداخت سود شدند، ادامه داد: از 234 هزار میلیارد 
ریال منابع این بانک ها 119 هزار میلیــارد ریال معادل 51 

درصد تسهیالت پرداخت شده است .
مشاور بانکی استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: نرخ بهره 
اسمی بانکی باید 18 درصد باشد  ولی این نرخ اجرا نمی شود 
و این در حالی اســت که هیچ واحد تولیدی 18 درصد سود 

نمی دهد .
صدر تاکید کرد: مســئله نقدینگی باعث تعطیلی واحدهای 
تولیدی در استان نشده است و مسئله مهم این واحدها نبود 

تقاضاست .
وی خواستار ارائه پیشنهاد استان اصفهان به دولت مبنی بر 
تهاتر بدهی بخش خصوصی با بانک ها از طریق دولت شد و 
گفت: وقتی مشتری درست عمل کند بانک هم درست عمل 

خواهد کرد و چرخه اقتصاد به درستی می چرخد.

مدیر امور طیور و زنبور عســل سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: ارتقای کیفیت گوشــت مرغ اســتان به 
منظور حفــظ ســالمت مصرف کنندگان و نیــز تولید 
محصــول صادراتی جهت افزایش امــکان صادرات این 
محصول و جلوگیــری از ضرر و زیــان تولید کنندگان 
 ناشی از مازاد تولید و عرضه گوشت مرغ در بازار ضروری

 است.
زهرا فیضی درحاشیه بازدید از کشتارگاه سپید گوشت 
ماکیان در فالورجان، اظهار کرد: اکیپ نظارتی متشکل از 
نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل دامپزشکی، 
اتحادیه مرغداران گوشتی و انجمن صنفی کشتارگاه های 
طیور اســتان در ماه مبارک رمضان از کشــتارگاه های 
طیور و نیز مراکز عرضه گوشــت مرغ در ســطح استان 
بازدید و وضعیت کشــتارگاه های طیور، نحوه کشتار و 
 بسته بندی و نیز وزن مرغ توزیعی در سطح شهر را رصد 

می کنند.
وی تعداد کشــتارگاه های فعال طیور استان را 17 مورد 
اعالم و اضافه کرد: کشتارگاه ســپید گوشت ماکیان به 
تکنولوژی نوین و خط 2 کشتار تجهیز و موفق به اخذ کد 
IR، برند حالل و عالمت استاندارد شده و برخی دیگر از 
جمله کشتارگاه سمانه ، کشتارگاه سپید مرغ ، کشتارگاه 
ســپاهان مرغ و... نیز در حال راه اندازی خط 2 کشــتار 

واخذ کد IR هستند که از این طریق گام های اساسی در 
راستای اصالح ساختار و بهبود فرآیند کشتار در استان 

برداشته خواهد شد.
مدیر امور طیور و زنبورعسل ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان تاکید کرد: متاســفانه برخی دیگر از 
کشتارگاه های طیور در کشــور و استان نیز با تجهیزات 
قدیمی و مستهلک فعالیت می کنند که عالوه بر افزایش 
هزینه های کشــتار، کیفیت مرغ کشــتار شده کاهش 
می یابد؛ بنابراین ضروری است در جهت بهبود وضعیت 
این کشــتارگاه ها تدابیر الزم اندیشیده شود و اهرم های 
تشــویقی جهت اصالح این امر برای کشــتارگاه های با 

وضعیت مطلوب لحاظ شود.

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی اصفهان مطرح کرد:

اجرای طرح های کیفی سازی گوشت مرغ در استان اصفهان

اتاق بازرگانی
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

بانک ها بخشنامه های بانک مرکزی را اجرا کنند

حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه ســال گذشته جزو معدود 
ســال های بود که ابالغ بودجه در زمان مقرر صورت گرفت 
افزود: ابالغ بودجه 96 و برنامه ششم توسعه در سال گذشته 
به دلیل همزمانی دو الیحه، مغایرت هایی بین الیحه بودجه 

و احکام برنامه ششم ایجاد کرد.
فوالدگر از تشــکیل کمیته ویــژه نظارت بــر اصل 44 در 
مجلس اشــاره کرد و با بیان اینکه جلســات این کمیته به 
صورت هفتگی از ابتدای سال 96 شروع شده است تصریح 
کرد: در نخستین جلســه کاری سال 96 مجلس، نخستین 
جلسه کمیسیون ویژه نیز تشکیل شد و ایجاد چهار کارگروه 
اشتغال، تولید ملی، بهبود فضای کســب  و کار و نظارت بر 
اصل 44 مورد موافقت هیئت رییســه قــرار گرفت. این در 
حالی است که اصل 44 مسئله ای است که هنوز باید مورد 

توجه قرار گیرد.
عضو فراکسیون والیت خاطرنشــان کرد: سعی می شود در 
کمیسیون ویژه از همه ظرفیت های کارشناسی استفاده شود.

به همین دلیل اعضای دولت، بخش خصوصی، تشــکل ها، 
اعضای مجلس و مسئوالن نظارتی کشــور در جلسات این 
کمیســیون حضور پیدا می کنند و از نظرات کارشناســی 
آنها اســتفاده می شود و پس از بررســی های صورت گرفته، 

نخستین گزارش کمیســیون ویژه در رابطه با اجرای قوانین 
حمایت کننده از تولید ملی در صحن علنی قرائت خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی متذکر شد: 
چنانچه در بررسی ها، خأل قانونی یا اصالح قانونی احساس 
شود، کمیسیون وارد روند قانون گذاری خواهد شد. در حال 
حاضر رتبه ایران در حوزه کســب  و کار با بررسی های مرکز 
پژوهش های مجلس و ورود دولت به این حوزه به عدد 120 

رسیده است.
نماینده  مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا بودجه ای برای احیای زاینده رود اختصاص پیدا 
کرده اســت؟ گفت: تاکنون اعتبار مستقلی در برنامه ششم 
و بودجه ســال 96 برای احیای زاینده رود اختصاص پیدا 
نکرده، اما برنامه ای برای احیای تاالب های کشور که تاالب 

گاوخونی یکی از آنهاست، وجود داشته است.
وی در خصوص عملیات بانکی بــدون ربا که در مجلس در 
حال پیگیری اســت، عنوان کرد: در بحث صندوق توسعه 
ملی، برداشــت ها از این صندوق ها، وابســتگی به نفت را 

افزایش خواهد داد.
فوالدگر گفت: اســتان اصفهان با دارا بودن 200 شــغل از 
مجموع 250 شــغل صنایع دســتی موجود، شهر جهانی 

صنایع دستی به حســاب می آید؛ این در شرایطی است که 
در کمیسیون صنایع طرح حمایتی از صنایع دستی با هدف 
حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و شرایط 

بیمه آنها طراحی شده است .
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 افزود: 
بررسی های مجلس نیز نشان می دهد برای دست یافتن به 
اهداف برنامه ششم، ساالنه بین 500 هزار الی یک  میلیون 

شغل باید در کشور ایجاد شود.
شــتاب زدگی دولــت در ادغــام و تفکیک 

وزارتخانه ها در دولت دهم و یازدهم منطقی نبود 
وی یادآور شــد: الیحه تفکیک وزارتخانه ها در حالی ارائه 
شده که در دولت دهم با شتاب زدگی، ادغام این وزارتخانه 
ها انجام شــد و این بار هم دولــت یازدهم بــا ارائه الیحه 
 دوفوریتی درخواست تفکیک وزارتخانه های صنعت ، معدن 
 و تجارت، مســکن ، راه و شهرســازی و ورزش و جوانان را 

دارد.
به گفته رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 
44 ،دولت های دهم و یازدهــم هیچ کدام به تکلیف قانونی 
خود مبنی بر ارائه الیحه شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و 
تجارت عمل نکرده اند و از دید مجلس، این ادغام ناقص بوده و 
صرفا می توان اسم الحاق بر آن نهاد. کشورهای ژاپن و فرانسه 
که می توان به عنوان دولت های چابک از آنها یاد کرد، دارای 
کمترین و بیشترین وزارتخانه هستند، اما دارای نوعی چابکی 
هستند که ایران می تواند با الگو گیری از آنها بر اصل چابکی 

و عدم تصدی گری دولت، تمرکز کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی یادآور 
شد: در بحث موسســات اعتباری، ســاماندهی موسسات 
غیرمجاز از دولت دهم آغاز شد و با تصویب قانون بازار غیر 
متشکل پولی، بانک مرکزی ملزم به نظارت بر این موسسات 
شد. مردم می گویند به اعتماد تابلوی این موسسات در آنها 
سپرده گذاری کرده ایم و بانک مرکزی نیز معتقد است برای 
ســاماندهی و انضباط پولی، باید با جدیت با این موسسات 
برخورد شود و در رابطه با موسســه ثامن عنوان کرد: بانک 
مرکزی بیانیه ای داد و تاکید کرد که مراحل اخذ مجوز این 
موسســه در حال انجام بوده و ورشکستگی صورت نگرفته 

است.
فوالدگر به انتخابات شــوراهای شــهر نیز اشــاره و اذعان 
کرد: اصالح قانون شــوراها و تغییر ترکیب هیئت نظارت بر 
شوراها ضروری است و به نظر می رسد این نظارت از عهده 
نمایندگان مجلس خارج باشــد. پیام ما برای شورای شهر 
جدید اصفهان، پرهیز از سیاســی کاری در انتخاب شهردار 
اســت و انتظار می رود، شــاخص های اجرایی در انتخاب 

شهردار، از شاخص های سیاسی برجسته تر باشند.

VGA - قیمت انواع کارت گرافیک

بازار

Gigabyte GV-N730D3-2GI گیگابایت

2,650,000
ریال

 2,820,000
ریال

 خروجی سد زاینده رود
 از امروز افزایش می یابد

 Gigabyte GTX 750 Ti 2GB گیگابایــت
128-Bit GDDR5

 5,400,000
ریال

 5,600,000
ریال

Gigabyte GV-N710D3-2GL گیگابایت

 1,950,000
ریال

 2,040,000
ریال

آغاز کاشت سورگوم علوفه ای در اصفهان
کارشناس مســئول نباتات علوفه ای ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
گفت:کاشــت ســورگوم علوفه ای دربیش از 77هکتار از اراضی شهرستان های 

اصفهان، شاهین شهر و میمه ،برخوارو شهرضا آغاز شده است .

مسئول واحد مهندســی کیفیت و بهره  وری شرکت 
خطوط لولــه و مخابرات نفت منطقــه اصفهان گفت: 
در مدت یک ســال گذشــته، اســتاندارد بین المللی 
ISO50001 به صورت آزمایشــی در منطقه تهران 
اســتقرار یافت و طبق سیاســت های شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران قرار اســت درســال جاری 
در تمامی مناطق 12 گانه مستقر شــود. علی ترابیان 
افزود: اســتاندارد بین المللــی ISO50001 با هدف 
استقرار سامانه ها و فرآیندهای الزم برای بهبود کارایی 
مصرف انرژی، کاهش شــدت مصرف و استفاده بهینه 
از منابع انرژی است . وی گفت: اســتقرار یک سامانه 
مدیریت انرژی، سازمان ها را در مسیر طرح ریزی کاهش 
هزینه های ناشی از مصرف حامل های انرژی، استفاده 
بهینه و کاهش دفــع آالینده های زیســت محیطی و 
تامین میزان انرژی مناسب و باکیفیت یاری می دهد. 
ترابیان ادامه داد: اســتقرار این پــروژه در پنج مرحله 
انجام می شــود که به ترتیب آماده ســازی ســازمان، 
مستندســازی ها، اجرا، ممیزی ، بازنگــری و ممیزی 

نهایی است. 

تجهیز یکصد هزار هکتار اراضی 
اصفهان به سامانه  نوین آبیاری

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

نرخ بیکاری واقعی برای جوانان تحصیلکرده 30 درصد است

رییس انجمن قطعه ســازان اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر به دلیل افزایش 
مشکالت بانک ها، تسهیالت دهی آنها کاهش یافته و بانک ها خواستار سپرده کردن 
40 درصد وام توسط قطعه ساز هستند. ابراهیم احمدی در رابطه با وضعیت صنعت 
قطعه ســازی در اســتان اصفهان اظهار کرد: وضعیت تولید و فروش در ماه مبارک 
رمضان به دلیل کاهش نوبت های تولید خودروســازان در شب های قدر با کاهش 

خفیفی مواجه می شود.
وی در ادامه افزود: با این حال وضعیت تولید در سال 96 تغییری نسبت به سال 95 
نداشته، اما در مقایسه با سال 94 که مشکالت فراوانی گریبان گیر قطعه سازان شده 
بود وضعیت بهبود یافته است.رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان همچنین 
تصریح کرد: وضعیت پرداخت خودروسازان به قطعه سازان بهبود یافته، اما مشکالت 
ساختاری اقتصاد که ربطی هم به خودروساز ندارد وجود دارد و قطعه سازان را آزار 
می دهد. وی متذکر شــد: در حال حاضر نیز به دلیل افزایش مشــکالت بانک ها، 
تســهیالت دهی آنها کاهش یافته و بانک ها خواستار ســپرده کردن 40 درصد وام 

توسط قطعه ساز هستند.
وی  خاطرنشان کرد: سپرده کردن وام از سوی تولیدکننده به هیچ وجه امکان پذیر 
نیست؛ چرا که هر بنگاه تولیدی مانند یک موجود زنده در طول روز در حال فعالیت 
است و نیاز به سرمایه در گردش دارد. وی یادآور شد: در کشور ما چنین نظامی وجود 
ندارد و اگر هم ایجاد شــود، با ســود 18 و 20 درصدی هیچ تولیدکننده ای قادر به 
بازپرداخت تعهدات خود نیست. رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان در رابطه 
با صادرات قطعه نیز اذعان کرد: صادرات در ابتدای راه است و الزمه بهبود آن، تسهیل 

روابط بانکی و روابط سیاسی است . 

رییس انجمن قطعه سازان اصفهان:

تسهیالت دهی بانک ها کاهش یافته است

جهادکشاورزی

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،420،000 ریالنیم سکه

3،740،000  ریالربع سکه

2،510،000 ریالسکه یک گرمی

1،139،020 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

آفت زنجره مو در باغات دو شهرســتان استان اصفهان 
طغیان کرده اســت. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت:مبارزه با این آفت به 
دلیل طغیان آن در 300هکتار از باغات تیران و کرون  و 

150 هکتار از باغات لنجان  آغاز شده  است.
حسنعلی رحیمی افزود:طرح مبارزه شیمیایی،هرس 
شــاخه های آلوده و پاکنی درختان، باید در مدت یک 

هفته  و تا قبل از تخم ریزی این آفت اجرا شود.
وی با اشــاره به اینکه این آفت تا 50درصد خسارت به 
محصول وارد می کند افزود: آفت زنجره عالوه بر مو به 
سایر محصوالت باغی از جمله بادام، سیب، آلبالو، انار و 
گالبی خسارت وارد می کند. مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان افزود: حشره بالغ زنجره  روی 
سرشــاخه های مو و دیگر درختان میزبان تخم ریزی 
می کند که بر اثر زخم های حاصــل از این تخم ریزی، 
بافت آوندهــای چوب و آبکــش گیاه صدمــه دیده و 

سرشاخه ها ضعیف و گاهی خشک می شوند.

 طغیان آفت زنجره مو 
در دو شهرستان استان اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در نشست خبری با اصحاب رسانه، موضوع اشتغال 
را بحثی مهم در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در حالی نرخ بیکاری 12/5 درصد اعالم شده است 
که بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری واقعی در کشور با استناد به اشتغال پایدار، 24 درصد است و این عدد برای جوانان 

تحصیلکرده به باالی 30 درصد می رسد.

فاطمه 
کاویانی
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مرمت بام مسجد جامع اصفهان آغاز شد
مدیر پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان گفت: در ادامه فعالیت های پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان 
در سال جاری طرح های حفاظت، مرمت و معرفی مسجد جامع در دستور کار پایگاه قرار گرفته است و 
در ادامه مرمت های سال گذشته، تکمیل مرمت بخش جنوب غربی بام مسجد جامع اصفهان آغاز شد.

در شهر

نمایشگاه هنری »قرآن در آیینه هنر« در نگارخانه طلوع 
شرق گشایش یافت. نمایشگاه هنری »قرآن در آیینه 
هنر« با مجموعه آثار هنری و صنایع دستی در نگارخانه 

طلوع شرق دایر است.
به گزارش ایمنا؛ مدیر فرهنگسرای کوثر با اعالم این خبر 
گفت: این نمایشگاه شــامل 50 اثر هنری خاتم کاری، 
سنگ های تزیینی و گوهرتراشی، معرق، آبرنگ، قرآن 
های نفیس، کاربا چوب، میناکاری و خوشنویسی و.... با 
موضوع قرآن به نمایش درآمده است. حمیدرضا مکارمی 
افزود: آثار خاتم کاری استادانی همچون استاد عباسعلی 
عیوبی و استاد علی کبیری و همچنین قلم زنی استاد 
اسدی در این نمایشگاه به چشم می خورد.عالقمندان 
جهت بازدید از این نمایشگاه می تواننند تا تاریخ 8 تیر 
ماه صبح و بعــد از ظهر به فرهنگســرای کوثر واقع در 

خیابان جی، خیابان مسجد علی مراجعه فرمایند.

 افتتاح نمایشگاه هنری 
»قرآن در آیینه هنر«

اینستاگردی
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4/4 شماره نامه: 9610116881200749 شــماره پرونده: 9509986836700680 
شــماره بایگانی شــعبه: 961032 اجرای احکام شــعبه 12 مدنی در نظــر دارد در 
خصوص پرونده کالســه 961199 خ12 له خانم طاهره دارچیانــی با وکالت خانم 
زهرا قالئی علیه وراث مرحوم محمدعلی هاشمی 1- صدیقه خودسیانی 2- علیرضا 
هاشــمی 3- پرهام هاشــمی به خواســته 314 عدد ســکه تمام بهار آزادی و مبلغ 
1/292/000 ریال خســارت دادرســی و مبلغ 2/400/000 ریال حق الوکاله و مبلغ 
173/642/000 ریــال حق االجرا و مبلــغ 380/000 ریال هزینه نشــرآگهی در حق 
محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار می نماید: 1- ششدانگ 
پالک ثبتی 20999 فرعی از 15190 بخش 5 به آدرس خیابان پروین عســگریه دوم 
خیابان مالصدرا مجتمع مسکونی مالصدرا طبقه پنجم واحد 352 بلوک 3 به مساحت  
73/68 مترمربــع به انضمام ششــدانگ اعیانی انباری پــالک 2702 فرعی واقع در 
زیرزمین به مســاحت 4/95 مترمربع و بانضمام ششــدانگ اعیانی پارکینگ پالک 
20872 واقع در زیرزمین به مساحت 11/96 مترمربع احداثی بر روی عرصه پالک 
13595 از اصلی که در تاریخ 88/12/4 بصورت قطعی طی سند 72309 دفترخانه 60 
شماره بلسویه به آقای محمدعلی هاشمی و خانم طاهره دارچیانی انتقال یافته است 
و ضمنا سند مذکور در قبال مبلغ 194/104/373 ریال در رهن بانک مسکن می باشد 
که طی استعالم 218/6/3325 مورخ 96/2/30 از بانک مسکن انتقال پالک به محکوم 
له با حفظ کلیه حقوق رهنی بانک و رعایت سایر ضوابط و مقررات داخلی بانک دایر 
بر انتقال مانده بدهی بالمانع می باشد و ملک فوق در یک مجتمع تحت عنوان مجتمع 
مالصدرا شامل 5 بلوک و هر بلوک شامل 7 طبقه و ملک مذکور در طبقه 5 و بلوک 3 
واقع شده است شامل یک خواب، سالن، آشپزخانه با کابینت چوبی، کف سرامیک و 
سیستم سرمایش کولرآبی، سیســتم گرمایش موتورخانه مرکزی با شوفاژ در هر 
واحد می باشد با توجه به جمیع جهات ارزش 3 دانگ از 6 دانگ 736/800/000 ریال 
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده و مصون از هرگونه اعتراض 
می باشد. 2- یک دستگاه وانت پیکان مدل 1380 به شماره انتظامی 233 س 62 ایران 
13 و شــماره موتور 11518015557 و شماره شاســی 80919984 بدنه سالم و 
موتور و گیربکس خاموش بود. الستیک 30 درصد سالم و دارای بیمه نامه می باشد 
به قیمت کارشناسی شــده به مبلغ 40/000/000 ریال که توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری ارزیابی گردیده و مصون از هرگونه اعتراض میباشد. 3- یک دستگاه 
اتومبیل سواری پژو 206 مدل 13946 به شماره انتظامی 156 د 31 ایران 53  و شماره 
موتور 148329 و شماره شاسی 306831 به رنگ ســفید روغنی بدنه سالم، گلگیر 
جلو راست تصادفی، الستیک 60 درصد ســالم و موتور و گیربکس خاموش بود به 
قیمت کارشناســی شــده به مبلغ 300/000/000 ریال که توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری ارزیابی گردیده و مصون از هرگونه اعتراض میباشد. 4- کارگاه واقع 
در شش راه خیابان شهید منصور رئیسی کوچه مسجد که حسب ماده 101 توقیف 
گردیده است و کارگاه 146 متر بوده که در مساحت حدود 100 متر مربع دارای نیم 
طبقه می باشد و قسمت ورودی به صورت یک طبقه به ارتفاع تقریبی 6 متر میباشد 
کارگاه دارای کنتور برق 25 آمپر بوده ملک فاقد سند می باشد و وفق قولنامه عادی 
می باشد با توجه به جمیع جهات ارزش کارگاه فوق الذکر با وضعیت موجود بطور 
کلی 1/314/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده و 
مصون از هرگونه اعتراض میباشــد ضمنا کارگاه در تصرف آقای حسین هاشمی 
می باشــد. 5- یک قطعه زمین واقع در دهســتان راران خیابان راران پشت ترانس 
مشفقی کوچه مشفقی پالک 8 قطعه زمین مشاعی با کاربری کشاورزی به مساحت 
153 مترمربع طی قولنامه عادی مــورخ 84/9/5 در بنگاه معامالتی آســیا از مالک 
آقای بهرام آذر برزین به آقای مهدی رضایی واگــذار و نامبرده طی قولنامه  عادی 
92/11/20 آنرا با همان شرایط به آقای محمد علی هاشمی واگذار نموده است قطعه 
ملک یاد شده بصورت بایر مشاهده و فاقد هرگونه ساختمان و خدمات و سهمیه آب 
کشارزی است ملک فاقد سند و وفق قولنامه عادی می باشد با توجه به جمیع جهات 
وضعیت موجود بطور کلی 153 متر مربع 53/550/000 ریال توســط کارشــناس 
رسمی دادگستری ارزیابی گردیده و مصون از هرگونه اعتراض میباشد. متقاضیان 
می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد های فوق را به آدرس اعالمی مراجعه و بازدید 
نمایند و جهت خرید در تاریخ 1396/04/26 ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر این اجرا 
واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام مدنی طبقه اول واحد یک حاضر شوند 
فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کســی خواهد شد که پیشنهاد کننده باالترین 
قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171290210008 واریز نماید.م الف: 9367 شعبه 12 اجرای احکام مدنی 

شهرستان اصفهان )مجتمع قضائی شماره 2()763 کلمه، 8 کادر(

مزایده
4/3 اجرای احکام شعبه 13 اجرای مدنی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه 
960709 ج/13 له خانم نگار السادات صاحب الزمان و علیه آقای رضا زمانی فرزند 
حسین به خواسته مطالبه مهریه شامل 110 سکه بهار آزادی و مبلغ 375/748/326 
ریال و مبلغ 805/000 ریال خسارت دادرسی و مبلغ 18/787/416 ریال حق االجرا 
دولتی و 3/380/000 ریال هزینه دادرسی و نشــرآگهی جلسه مزایده ای به منظور 
فروش 43/20 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک ثبتی 68/20579 بخش 14 ثبت 
اصفهان واقع در ادرس اصفهان ملک شــهر خیابان 17 شهریور کوچه بوستان )5( 
پالک 68 کدپستی 8196645663 ساختمان پریسا واحد 6 که طبق نظریه کارشناسی 
یک واحد آپارتمان است در سمت جنوبی طبقه سوم مجتمع مسکونی در 10 واحدی 
5 طبقه روی پیلوت با اسکلت بتونی این مجتمع مســکونی از شمال و جنوب به گذر 
دسترســی دارد کف پارکینگ موزاییک بدنه پارکینگ تا زیرســقف سرامیک دیوار 
حیاط آجرنما و نمای بیرون مجتمع از آجر و ســنگ است این واحد آپارتمان دارای 
یک پارکینگ روباز در حیاط و انباری در بالکن اســت و پوشــش هــای دیوارهای 
داخلی آن تا زیر ســقف رنگ آمیزی و بدنــه دو اتاق کاعذ دیواری شــده، کف اتاق 
خواب کف پوش و مابقی فضاها ســرامیک، در و پنجره های و نرده های مشاعات 
مجتمع آهنی، آشپزخانه باز بدنه تا زیر سقف کاشی کابینت MDF گرمایش شوفاژ، 
سرمایش کولرآبی، سه اتاق خواب، چهارچوب آهنی، درهای داخل چوبی، پنجره ها 
آلومینیومی، راه پله سنگ، دارای انشعابات آب و فاضالب مشترک، گاز، تلفن و برق 
اختصاصی مساحت این واحد تقریبا 114/50 متر مربع به همراه تراس سقف، قدمت 
حدود هفت سال و کاربری مسکونی است که با توجه به موارد فوق الذکر ششدانگ 
آپارتمان معادل 2/750/000/000 ریــال ارزیابی و 43/20 حبه مورد مزایده معادل 
1/650/200/742 ریال )یکصد و شصت و پنج میلیون و بیست هزار و هفتاد و چهار 
تومان( می باشد را در تاریخ 96/4/25 راس ساعت 8  صبح برگزار نماید. طالبین می 
توانند 5 روز قبل از مزایده در محل از ملک بازدید و جهت شرکت در مزادیده %10 
مبلغ تصویبی را فی المجلس و به حســاب سپرده دادگســتری اصفهان واریز و در 
تاریخ مزایده در محل برگزاری مزایده واقع در خیابان نیکبخت پایین تر از ساختمان 
دادگستری کل مجتمع اجرای احکام طبقه دوم واحد سمت چپ حاضر شوند خریدار 
پیشنهاد کننده باالترین قیمت خواهد بود. م الف: 9352 شعبه 13 اجرای احکام مدنی 

اصفهان )388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائیه

4/6 شــماره پرونــده: 139504001013003693/11 شــماره بایگانــی پرونده: 
9502743/2 شماره ابالغیه: 139605102004000577 بدینوسیله به آقای حسین 
خرمی بدهکار پرونده ســاکن: اصفهان خیابان آپادانا اول کوی باغ بهشت بن بست 
شــهید حســینعلی رجائی که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شــما شناسائی 
نگردیده است ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 114493- 94/1/23 تنظیمی 
در دفترخانه اسناد رسمی شــماره 297 تهران مبلغ یک میلیارد و صد و هفتاد و نه 
میلیون ریال بابت اصل تسهیالت متعلقه به شرکت سیمان آبیک )سهامی عام( بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به شماره 139504001013003693/11 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشــد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی به شما  ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و چنانچه ظرف مدت مقرر 
در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نســبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد 
وثیقه)پالک 409/48 شــهر اصفهان بخش یک اصفهان( و قطعیت آن، حداکثر ظرف 
مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده جهت وصول مطالبات 
مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد گردید. م الف: 9346 اداره اجرای اســناد رسمی 

اصفهان )236 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائیه

4/7 شــماره پرونــده: 139504001013003724/11 شــماره بایگانــی پرونده: 
9502575/2 شماره ابالغیه: 139605102004000576 بدینوسیله به آقای حسین 
خرمی بدهکار پرونده ســاکن: اصفهان خیابان آپادانا اول کوی باغ بهشت بن بست 
شهید حســینعلی رجائی که برابر گزارش مامور مربوطه به آدرس شما شناسائی 
نگردیده است ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 114489- 94/1/23 تنظیمی 
در دفترخانه اسناد رســمی شــماره 297 تهران مبلغ یک میلیارد و هشتصد و سی 
و سه میلیون و ســیصد و ســی هزار ریال بابت اصل تســهیالت متعلقه به شرکت 

سیمان آبیک )سهامی عام( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به شماره 
139504001013003724/11 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد. 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 
34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس 
از ارزیابی تمامی مازاد مورد وثیقه)پالک 409/47 شهر اصفهان بخش یک اصفهان( 
و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری 
مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد گردید. م الف: 9233 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )243 کلمه، 3 کلمه،(
فقدان سند 

4/25 بموجب دو برگ استشهاد محلی آقای احمدرضا وکیلی سهرفیروزانی فرزند 
علی مالک ششدانگ یکباب مغازه پالک 15190/19222 واقع در بخش 5 که در صفحه 
128 دفتر 85 ذیل ثبت 13663 بنام نامبرده سابقه ثبت دارد که بعلت جابجائی مفقود 
شده و درخواست صدور سند  المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کســی مدعی انجام معامله ) غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند  وجود اسناد مالکیت نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. ضمنا پالک طی نامه شماره 4/920005 مورخ 
1392/7/18 معاونت دادسرای کهندژ در قبال یک میلیارد و ششصد میلیون ریال در 
بازداشت گردید.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 9804 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان  )185 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/37 چون آقای اکبر پورغالم فرزند امراله مالک ششدانگ پالک 15241/495 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی شده که اسناد مالکیت ششــدانگ پالک مزبور به شماره ثبتهای 13943 
و 13944 صفحات 372 و 375 دفتر 86 بنام نامبرده ثبت و اســناد به شماره چاپی 
979412 و 979413 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 33370 
مورخه 78/10/7 و شماره 31043 مورخه 77/11/11 دفترخانه 78 اصفهان به آقای 
اکبرپور غالم )متقاضی( انتقال قطعی گردیده است و اعالم نموده بعلت سهل انگاری 
مفقود شده و درخواست صدور ســند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل اسناد مالکیت و اسناد معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شــد. م الف: 9870 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)219 کلمه، دو کادر(
اجراییه

4/41 شماره اجراییه:9610420351400113  شماره پرونده:9509980351400381 
شماره بایگانی شــعبه:950449 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9509970351401541 محکوم علیهم:1- علیرضا 
طاوسی نیک آبادی فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان خیابان پروین خیابان معراج 
کوچه لقمان پالک 55. 2- عباس رئیسی فرزند عیسی به نشانی اصفهان میدان قدس 
خیابان ادیب کوچه 34 فرعی 4 پالک 9 ، 3- محمدتقی مشــهدی خوراسگانی فرزند 
احمد به نشانی استان اصفهان خوراســگان خیابان شریعتی کوچه شهید قدیرزاده 
کوچه شــهید خادمی پالک 7، 4- محمد عباس پور فرزند عباس به نشانی اصفهان 
خیابان پروین خیابان معراج کوچه لقمان پالک 55 به نحــو تضامنی محکوم اند به 
پرداخت مبلغ 311/772/090 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 1394/5/15 لغایت وصول و هزینه دادرســی به مبلغ 10/387/023 ریال و 
حق الوکاله وکیل به مبلــغ 8/682/530 ریال در حق محکوم لــه بانک مهراقتصاد با 
مدیریت آقای علیرضا زمانی به نشانی اصفهان پل ابوذر ابتدای خیابان توحید پالک 

3 و پرداخت مبلغ 15/588/604 ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. 
رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الف: 9509 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)481 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

4/39 شماره اجراییه:9610420350300109  شماره پرونده:9409980350300736 
شــماره بایگانی شــعبه:940834 بموجب درخواســت اجراي حکم غیابی مربوطه 
به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350300242 محکوم علیه: مهدی 
کریمی فرزند عباسعلی به نشــانی اصفهان خ تاالر خ هفت تیر مجتمع مسکونی فجر 
واحد 61 )بلوک 21 ط 6( با کدپســتی 8157915559  محکوم است به پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک )80/000/000 ریال 1394/3/8 و 1394/1/30( لغایت زمان تادیه و 
پرداخت مبلغ 5/710/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 5/040/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق محکوم لــه امید حبیب الهی جوهرانــی فرزند مصطفی به 
نشانی اصفهان خ جی خ مسجد علی کوچه شهداء پ 8 با تلفن همراه 09133693128 
و پرداخت 8/000/000 ریال بابت حق االجرا. خواهان مکلف است زمان اجرای حکم 
هزینه دادرسی خســارت تاخیر تادیه را که توســط اجرای احکام محاسبه خواهد 
شــد در حق صندوق دولت پرداخت نماید.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم 
و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 9512 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)457 کلمه، 5 کادر(

مسئول اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزان استان 
اصفهان گفت: اعتکاف دانش آمــوزی ویژه اواخر ماه 
مبارک رمضان ازسوی انجمن اسالمی دانش آموزان 
اســتان اصفهان ویژه منتخبان دختــر این انجمن 
در حال برگزاری اســت. عباس علیایی در خصوص 
اعتکاف دانش آموزی انجمن اســالمی دانش آموزان 
اصفهان در اواخر مــاه مبارک رمضــان اظهار کرد: 
اعتکاف دانش آموزی ویــژه اواخر ماه مبارک رمضان 
توسط انجمن اســالمی دانش آموزان استان اصفهان 
 ویژه منتخبــان دختر این انجمــن در حال برگزاری

 است.
وی افزود: اعتکاف دانش آموزی ویژه منتخبان انجمن 
اسالمی دانش آموزان در مسجد میرزا هاشم خیابان 
طالقانی اصفهان در حال برگزاری اســت و تا آخر روز 
27 ماه مبارک رمضان ادامه دارد.مســئول اتحادیه 
انجمن اسالمی دانش آموزان اســتان اصفهان هدف 
برگزاری این اعتکاف دانش آموزی چنینی بیان کرد: 
انجمن اسالمی دانش آموزان دو هدف عمده دارد که 
یکی از آن ها نیروسازی و دیگری جریان سازی است 

که در این راستا این اعتکاف برگزار شد.

مسئول اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزان 
اصفهان خبر داد:

برگزاری اعتکاف ویژه 
دانش آموزی

پر شدن سالن همایش های کتابخانه مرکزی در عصر یک روز 
ماه رمضان، قطعاً نشان از اهمیت و ضرورت برنامه در حال اجرا 
دارد .»تربیت مربی کودک خالق« ؛نام همایشی است که این 
چنین جمعیتی را به محل کشانده و پای صحبت کارشناسان 

امر نشانده است.
همایشی چند ساعته که از سوی دفتر تخصصی کودک سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده و هدف آن 

معرفی نخستین دوره طرح »آر، جی )rj(« است.
این دوره قرار است شرکت کنندگان را با اصول تربیت مربی 
کودک، مهارت های ارتباط با کودک، آموزش از طریق هنر، 
بیان مراحل رشــد کودک، ویروس های فکری و اصول 
تفکر آشنا کند؛ موضوعاتی که از نظر استادان دانشگاه 
باید روی آن ها بیشتر برنامه ریزی شود . به گفته نفیسه 
حبیب اللهی، خانه کودک سازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری هیچ گاه از آن غافل نبوده است.
»حبیب اللهی« ،مدیر خانه کودک سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان، در این باره می گوید: 

»نخستین گامی که خانه کودک در این راستا برداشته، 
در قالب کالس ها و برنامه های آموزشی محله محور سازمان 

فرهنگی تفریحی بوده است؛ با این حال، از آنجایی  که هدف این 
مجموعه حرکت در مسیر درست و رسیدن به نتیجه مطلوب 

بوده نیازمند مربیان تربیت کودکان خالق است.«
وی افزود: »هدف اصلی ما تربیت مربیانی است که به روز بوده، 
با سیستم های آموزشی جدید آشنا باشــند و کودک امروز را 

بشناسند.«
اهمیت برگزاری دوره هــای »تربیت مربی کودک 

خالق«
به گفته کارشناســان حاضر در همایش، کودکان امروز بسیار 
متفاوت هستند و اتفاقاتی که در محیط اطراف آن ها رخ می دهد، 
تاثیر زیادی بر رشد و رفتار آن ها می گذارد، به همین خاطر مربی 
ما باید بتواند با کودک امروز ارتباط برقرار کند ،نیاز او را بشناسد 

و در این راستا به او آموزش ارائه دهد.
در واقع مربی کودک والد اجتماعی او محســوب می شود و به 
او می آموزد که در اجتماع چگونه رفتار کنــد و اگر نتواند این 

رسالت خود را به  درستی انجام دهد، کودک در آینده دچار آسیب 
می شود.به اعتقاد مدیر خانه کودک سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، چیزی که دفتر تخصصی کودک به آن نیاز 
دارد، تربیت مربیانی از این جنس است و به همین دلیل، گام اول 

خود را به تربیت  مربی اختصاص داده است.
برگزاری دوره های »rj« به  صورت کارگاهی

دوره های تربیت مربی خالق قرار است به  صورت کارگاهی برگزار 
شود؛ موضوعی که به  شدت دغدغه افراد حاضر در همایش بود، 
آن ها معتقدند اگر قرار باشد دوره های آموزشی به  صورت 
همایش برگزار شود، قطعا به نتیجه دلخواه و مطلوب خود 
نخواهد رسید.دوره ها حالت کارگاهی دارند و نیازی به 
نگرانی شرکت کنندگان نیست.حبیب اللهی با بیان 
اینکه شــرکت در این دوره ها برای عموم مردم آزاد 
اســت و هر فردی که به این موضوع عالقه مند است 
می تواند در آن شرکت کند، تصریح کرد: »مربیان مهد 
با شرکت در این دوره ها می توانند در همان جلسه اول 
به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند و بر روی آن ها تمرکز 
کنند.«وی ادامه داد: »این دوره ها ادامه خواهند داشــت 
و شامل 3 ترم می شود که هر ترم به مدت دو ماه به طول 
می انجامد؛ البته این دوره، پایه محســوب می شود و پس  از 
آن دوره های تخصصی شروع خواهند شد.«مدیر خانه کودک 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
»استادان حاضر در این دوره، همگی از استادان دانشگاه هنر، 
مشاور و روانشناس کودک هستند؛» سید محمد رجایی رامشه« 
نیز روی مهندسی ذهن کار می کند و راه های ارتباط با کودک را 

از طریق مهندسی ذهن پیدا می کند.«
سید محمد رجایی رامشه، دکترای مهندســی ذهن در ادامه 
با حضور در این همایش گفت: در واقــع یکی از دالیل فعال تر 
شدن خانه کودک همین دوره ها بوده نتیجه آن اصالح سیستم 
آموزشی از پیش دبستانی شده اســت، به بیان دیگر قرار است 

اصفهان بنیان گذار یک تحول در سیستم آموزشی کشور شود.

در همایش »تربیت مربی کودک خالق« مطرح شد:

اصفهان بنیان گذار تحول در سیستم آموزشی کشور

تصویر» زیرخاکی« مجری زن 
محبوب دهه شصت

گیتی خامنه مجری زن محبوب دهه شــصت درباره این عکس در 
اینستاگرام چنین توضیح نوشته است: »من و طاهره الدانیان بازیگر 

فیلم زیر درختان زیتون، پشت صحنه فیلم، رودبار«

حوزه هنری

مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان خبر داد:

برگزاری شب شعر قلم های بیدار با 
موضوع ضد صهیونیستی در اصفهان

مدیر خانــه ادبیــات حوزه 
هنری اصفهان گفت: »خانه 
ادبیات حوزه هنری اصفهان 
با همکاری شهرستان ادب به 
مناسبت روز قدس و حمایت 
از فلسطین شــب شعری با 
عنوان قلم هــای بیدار برگزار 

می کند.«
وی افزود: »در این شب شعر 

شاعران مطرح ملی و اصفهانی حضور دارند که اشعاری را با موضوع 
حمایت از فلسطین و ضدصهیونیست

 قرائت می کنند. مدیر خانــه ادبیات حوزه هنــری اصفهان بیان 
کرد: »خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان به مناســبت های مختلف 
برنامه های زیادی دارد چندی پیش نیز به مناســبت والدت امام 

حسن مجتبی)ع( شب شعر برگزار کرد.«
وی خاطرنشان کرد:» مردم اصفهان طبع شــعر زیادی دارند و به 
سرایش  شعرعالقه زیادی نشان می دهند که این جای خرسندی 
دارد و به همین دلیل جدای از برنامه هایی که در مورد شعر داشتیم 
برای تقویت داستان نویســی نیز برنامه های دیگری در نظر گرفته 
شده است.« خالقی پور گفت: شب شعر قلم های بیدار امروز ساعت 

17:30 در سالن سوره حوزه هنری برگزار می شود.

معاون میــراث فرهنگی اســتان اصفهان گفــت: »به دلیل 
مطالبــات مــردم و همچنیــن درخواســت های متعــدد 
نمایندگی های میراث فرهنگی در شهرســتان ها، اعتبارات 
به صورت متوازن و منصفانه به شهرهای دور از مرکز استان 
نیز اختصاص پیدا می کند.«ناصر طاهری پیرامون توجه اداره 

کل میراث فرهنگی اصفهان به آثار تاریخی در شهرستان های 
دور از مرکز اظهار داشــت: »میراث فرهنگــی در 25  نقطه 
ازشهرستان های استان نمایندگی دارد و این نمایندگی ها با 
فرمانداران، ائمه جماعات و نمایندگان مجلس رابطه خوبی 

دارند.«

وی افزود: »اگر ما در اداره کل نســبت به تخصیص اعتبار به 
شهرستان ها کوتاهی کنیم، نمایندگی های میراث فرهنگی در 
شهرستان ها از طریق نمایندگان مجلس موضوعات را پیگیری 
می کنند.«وی با بیان اینکه اعتبارات میراث فرهنگی منصفانه 
بین شهرستان های اصفهان توزیع می شود، گفت: ممکن است 
در اذهان عمومی این گونه دیده شود که ما به شهر اصفهان و 
بناهای شاخص رسیدگی بیشتری می کنیم ،اما اعتبارات به 
صورت متوازن و منصفانه به شهرهای دور از مرکز استان نیز 

اختصاص پیدا می کند.

معاون میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:

توزیع منصفانه اعتبارات میراث فرهنگی بین شهرستان های استان اصفهان
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 )UCLA( مطالعات محققان در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس
حاکی از این است که بخشی از عصب های مغزی انسان نسبت 
به آنچه پیشتر تصور می شد فعال تر است. این تحقیقات که در 
قالب مقاله ای در مجله  ساینس به چاپ رسیده است به خوبی 
نشــان می دهد که مغز ما ترکیبی از کامپیوترهای آنالوگ و 

دیجیتال است.
این مطالعات که با محوریت شــاخه های متعدد سلول های 
عصبی )َدنِدریت( انجام شده، ثابت کرده است که دندریت ها 
برخالف باور پیشــین که چیزی جز مجــاری ارتباطی برای 
انتقال سیگنال  فعالیت های الکتریکی تولید شده در سوما )تنه  
سلولی( میان سلول های عصبی تصور نمی شدند، به شدت 

فعال هستند و می توانند سیگنال های بیشتری را ارسال کنند.
این یافته ها تمامی پیش فرض های گذشته که سیگنال های 
سوماتیک را اصلی ترین راه برای یادگیری و شکل دادن حافظه 

و ادراک ما می دانست، به چالش می کشند. 
به عقیده مایانک ِمهتا، نویسنده  ارشد این مقاله، »شاخه های 
سلول های عصبی یا دندریت ها بیش از ۹۰درصد بافت عصبی 
را تشــکیل می دهند. آگاهی از فعالیت بیشــتر این سلول ها 
نسبت به ســوما، به طور اساســی ماهیت درک ما نسبت به 
چگونگی محاســبات اطالعات در مغز را تغییر می دهد. این 
موضوع می تواند به درک و درمان اختالالت عصبی کمک کند 

و ساخت کامپیوترهای شبیه به مغز را ممکن سازد.«

افزون بــر این، محققــان دانشــگاه UCLA پــس از انجام 
آزمایش های متعدد دریافتند که دندریت ها در مقایســه با 
سیگنال های فعالیت الکتریکی تولیدشــده توسط سوماها 
می توانند ولتاژهــای قوی  تر و بادوام تــری را تولید کنند. به 
عقیده آنها سیگنال های عصبی با پالس های الکتریکی کوتاه، 
شبیه به محاسبه  دیجیتال هستند و از این حیث رویدادهای 
»همه یاهیچ« محسوب می شــوند؛ در حالی  که جریان های 

دندریتی )شاخه ای( به محاسبات آنالوگ شباهت دارند.
در این رابطه مایانک ِمهتا می گوید: ما دریافتیم که دندریت ها 
دوگانه هستند و هر دو محاســبه  آنالوگ و دیجیتال را انجام 
می دهند که نسبت به کامپیوترهای تماما دیجیتال متفاوت 
هســتند، اما تا حدی نیز شــبیه به کامپیوترهای کوانتومی 

آنالوگ هستند. 
یک باور ریشــه ای در علم عصب شناســی این بوده است که 
نورون ها ابزارهای دیجیتال هستند که هم می توانند سیگنال 
تولید کنند و هم تولید نکنند. این نتیجه نشــان می دهد که 
دندریت ها تنها شبیه به دستگاه های دیجیتال رفتار نمی کنند. 
دندریت ها سیگنال های دیجیتال همه یاهیچ تولید می کنند، 
اما نوسان های آنالوگ بزرگی نیز نشان می دهند که همه یاهیچ 
نیستند. این یک انقالب بزرگ در علم عصب شناسی و باورهای 

۶۰ ساله  آن است.
در واقع با توجه به نتایج این مطالعــات و در نظر گرفتن این 
موضوع که دندریت ها از نظر حجمی تقریبا ۱۰۰ برابر بزرگ تر 
از ســوماها هســتند، احتمال افزایش ۱۰۰ برابری ظرفیت 
محاسبه اطالعات مغز انســان ها قدرت بیشــتری به خود 

گرفته است.
تیم محققان دانشــگاه UCLA با پیوند الکترودهایی در کنار 
دندریت های مغز موش ها دریافتند که دندریت ها در هنگام 
خوابیدن موش ها ۵ برابر فعال تر از سوماها هستند و در هنگام 

بیداری و حرکت آنها نیز ۱۰ برابر فعال تر عمل می کنند. 
براســاس این یافته ها می توان احتمال داد که یادگیری در 
انسان ها نســبت به آنچه پیشتر تصور می شــد، با انعطاف 

بیشتری انجام می شود. 
جیســون مور یکی از نویســندگان این مقاله، پیرامون این 
موضوع عنوان کرد: یافته های ما نشان می دهند که یادگیری 
ممکن است زمانی رخ دهد که نورون ورودی هم زمان با یک 

دندریت فعال است.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، از رفع موانع کســب وکارهای 
اینترنتی و الکترونیکی تا پایان دولت یازدهم خبر داد.

محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
نوشت: بازار ارتباطات و فناوری اطالعات می تواند در همه بخش های 
اقتصادی و ایجاد اشتغال تاثیرگذار باشد و ما نیز تالش می کنیم تا 

مشکالت کسب و کارهای اینترنتی و الکترونیکی حل شود.
وی با بیان اینکه افق دید ما این اســت که بازار فناوری اطالعات و 
ارتباطات می تواند در اقتصاد کشــور تحول ایجاد کند، اضافه کرد: 
این فناوری باعث ایجاد تحول در اشتغال و نیز تولید ناخالص داخلی 

)GDP ( خواهد شد.
واعظی یکی از اقدامات برای رسیدن به این اهداف را رفع موانع کسب 
و کارهای الکترونیکی عنوان کرد و افزود: باید موانع کسب و کارهای 
اینترنتی را برطرف کنیم؛ زیرا تا لحظه آخر در دولت یازدهم به مردم 
بدهکاریم و باید همچنان به مردم خدمــت کنیم. وزیر ارتباطات با 
تاکید بر اینکه دولت یازدهم، دولت توسعه است، اضافه کرد: نباید از 
توسعه در این بخش غافل شویم؛ بلکه باید به دنبال این باشیم که در 

پایان این دولت، در سراسر کشور یک کارنامه روشن داشته باشیم.

محققان سنگاپوری، سیســتمی برای کاهش ترافیک خودروهای 
خودران ساخته اند. این سیستم سرعت این نوع اتومبیل ها را درون 
یک حباب مجازی کنترل می کند و به این ترتیب نیازی به کاهش 

سرعت یا ترمز نیست.
با کمک این سیستم سرعت خودروهای خودران در تقاطع ها درون 
یک حباب مجازی ایمن کنترل می شــود و نیازی به توقف خودرو 
نیست. گروهی از محققان آژانس تحقیقات، فناوری و علوم سنگاپور 
این سیســتم را ســاخته اند. آنها معتقدند با ترکیب یک »سیستم 
هوشمند کنترل کروز« با سیستم ارتباط میان خودروها، می توان از 

شر چراغ راهنمایی در آینده نزدیک خالص شد.
به گفته محققان چنین سیستمی براساس »نیروی انفجار تطبیقی« 
فعال می شــود. به عبارت دیگر هنگامی که فاصله میان دو خودرو 
کاهش می یابد و آنها سد راه یکدیگر می شوند، نیرویی آنها را از هم 
دور می کند؛ اما این فرآیند ربطی به ترمز کردن یا کاهش ســرعت 
ندارد. بلکه سیســتم با توجه به اطالعاتی که از سیســتم ارتباطی 
میان خودروها نصب شده است، می تواند مسافت و سرعت آنها را در 
تقاطع ها کنترل کند. اطالعات تمام خودروها وارد الگوریتمی می شود 
که ناظر بر تقاطع های خاصی است؛ سپس یک مسیر امن را از طریق 

تنظیم خودکار سرعت برای خودرو ارائه می کند.
محققان در آزمایش های خود حتی با شــبیه ســازی تقاطع های 
پرترافیک و پیچیده، این الگوریتم را آزمایش کردند و متوجه شدند 
حتی در شرایط سخت نیز انطباق سرعت کار چندان مشکلی نیست.

نشــریه تکنولوژی ریویو نوشــت: آمریکا همانند گذشته در زمینه 
ابررایانه ها پرقدرت نیست و به همین دلیل وزارت انرژی این کشور در 

تدارک بخشیدن جانی تازه به قابلیت های خود در این زمینه است.
این نشریه علمی می نویسد: رتبه بندی جدید نشان می دهد که برای 
دومین سال متوالی، قدرتمندترین ابررایانه دنیا TaihuLight است 
که در مرکز ملی ابرمحاســباتی ووژی چین قرار دارد. این ابررایانه 
می تواند ۹۳ کوادرلیون محاسبه را در هر ثانیه انجام دهد که تقریبا 

سه برابر سریع تر از دومین ابررایانه دنیا یعنی Tianhe-۲ است.
رتبه سوم این رتبه بندی به ابررایانه Piz Dain اختصاص دارد که 
در مرکز ملی ابرمحاسباتی سوئیس مورد استفاده قرار می گیرد. این 
ابررایانه به تازگی با پردازنــده های گرافیکی جدید Nvidia مجهز 

شده و عملکرد قدرتمندانه تری نیز پیدا کرده است.
به نوشته این نشــریه علمی، آمریکا در دفاع از این وضعیت مدعی 
است که این کشور هنوز ۵ ابررایانه در فهرست ۱۰ ابررایانه اول دنیا 
دارد. همچنین این کشور از مجموع ۵۰۰ ابررایانه قدرتمند دنیا، ۱۶۹ 
دستگاه را در اختیار دارد و این درحالی است که چین ۱۶۰ ابررایانه 

از این مجموعه را به خود اختصاص داده است.
این برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ است که آمریکا در سه رتبه اول 

قدرتمندترین ابررایانه های دنیا جایی ندارد.

مدیر ارشد اجرایی بویینگ اعالم کرد این شرکت تا ۱۰ سال دیگر 
هواپیمای سوپرسونیک مسافربری می سازد.

دنیس مویلنبرگ مدیر ارشــد اجرایی بویینگ در نمایشگاه هوایی 
پاریس اعالم کرد تا ۱۰ الی ۲۰ سال آتی هواپیماهای سوپر سونیک 
مسافربری خواهد ساخت. او در این باره افزود: البته باید تقاضا برای 
سفر با چنین هواپیماهایی وجود داشته باشد. ما هنوز مشغول کار 
روی بخش تجاری هســتیم. هواپیماهای سوپرسونیک با سرعتی 
بیشتر از صوت سفر می کنند. به عبارت دیگر آنها می توانند با سرعت 
۳۸۰۰ مایل برساعت حرکت کنند و از مدت زمان سفر به میزان قابل 
توجهی بکاهند. به عنوان مثال سفر هوایی ۱۵ ساعته بین نیویورک 
و شانگهای با چنین هواپیمایی فقط در ۲ ساعت انجام می شود.  البته 
بویینگ تنها شرکتی نیست که قصد ساخت هواپیمای سوپر سونیک 
دارد؛ ناسا نیز اعالم کرده که مشغول طراحی هواپیماهای مسافربری 

سوپرسونیک است.

فناورانه

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا به رهبری یاسمین مستوفی، دانشمند 
ایرانی، پهپادی ساخته اند که می تواند از اشــیای مخفی تصویر سه بعدی 
بســازد. این فناوری کاربردهای مختلفی مانند عملیات های جســت وجو 

ونجات، شناسایی آثار باستانی و نظارت های ساختاری خواهد داشت.
این گروه از محققان به رهبری مستوفی دو پهپاد اکتوکوپتر ساختند که هر 

دوی آنها مجهز به دریافت کننده اینترنت وای فای بودند.
همزمان با پرواز پهپادها در اطراف یک ساختمان آجری، یکی از آنها به طور 
مداوم سیگنال وای فای ارسال کرده و دیگری سیگنال را از ورای دیوارهای 
آجری دریافت مــی کرد. محققان بــا تحلیل متغیرهای قدرت ســیگنال 
توانستند اندازه و شکل اشیای مختلفی را در ساختمان به طور دقیق تخمین 

بزنند.
این درحالی اســت که روبات های زمینی  فقط می توانند تصاویر سه بعدی 
تهیه کنند؛ اما قابلیت پرواز پهپادها به آنها کمک می کند که نه تنها به جلو و 
 عقب، بلکه در جهت باال و پایین نیز حرکت کنند و در نتیجه تصاویر سه بعدی 

بسازند.

تصویربرداری از اجسام مخفی توسط 
یک محقق ایرانی

 ناسا ۱۰ سیاره 
مشابه زمین کشف کرد

این سازمان اطالعات جدیدی از چهار سال نخست فعالیت تلسکوپ فضایی 
کپلر را منتشر کرده است. براســاس این اطالعات، کپلر ۲۱۹ سیاره احتمالی 
را کشف کرده که ۱۰ مورد آنها مشابه زمین هستند یعنی اندازه آنها و شرایط 
الزم برای حیات در اطراف ستاره هایشــان وجود دارد. با احتساب اکتشافات 
جدید، تلسکوپ کپلر طی ماموریت ۷ ساله خود  ۴۰۳۴ سیاره احتمالی کشف 
را کرده است که از  این تعداد، ۲۳۳۵ ســیاره به وسیله مطالعات بعدی تایید 
شدند. با  ۱۰ سیاره جدید کشف شده که احتماال اندازه ای مشابه زمین دارند، 
کپلر در مجموع ۵۰ سیاره با مشخصات مشابه زمین کشف کرده که ۳۰ مورد از 
این اکتشافات نیز تایید شده اند. به گفته محققان ناسا، کپلر بیش از ۸۰ درصد 
تمام سیاره های احتمالی و سیارات تایید شده فعلی را کشف کرده است. این 
تلسکوپ برای کشف سیارات، از روش انتقال استفاده کرده و به عبارت دیگر 
کپلر ســتاره ها را برای مدتی طوالنی دنبال می کنــد؛ بنابراین هنگامی که 
ستاره ای برای مدتی کوتاه خاموش می شود، دانشمندان متوجه می شوند که 
سیاره ای میان آن ستاره و زمین وجود دارد. سیاره KOI۱۷۷۱۱ که شباهت 

بسیار زیادی به زمین دارد نیز به همین روش کشف شده است.

یک شــرکت فنالندی به نام Varjo تا به حال بی ســروصدا در تالش بوده تا 
هدست واقعیت مجازی را تولید کند که از دقت و قدرتی به اندازه چشم انسان 
برخوردار باشد. این هدست که فعال ۲۰/۲۰ نام دارد، دارای نمایشگری است 
که می تواند تصاویر سه بعدی واقعیت مجازی را با دقت بیش از ۷۰ مگاپیکسل 
در برابر چشمان انســان نمایش دهد. در مقام مقایسه باید گفت که هدست 
 HTC Vive   و  Oculus Rift های واقعیت مجازی متداول در بازار ماننــد
تنها می توانند تصاویر را با دقت ۱/۲مگاپیکســل به نمایش بگذارند. شرکت 
Varjo)به معنای سایه( می گوید به همین منظور فناوری منحصر به فردی را 
ابداع کرده که قادر به تقلید از کارکرد طبیعی چشمان انسان است و لذا تصاویر 
فوق دقیق و استثنایی خلق می کند. این شــرکت می گوید برای تحقق این 
هدف از دانشمندانی استفاده کرده که قبال در شرکت هایی مانند مایکروسافت، 
نوکیا، اینتل، ان ویدیا و روویو مشغول به کار بوده اند. Varjo مدعی است این 
فناوری حداقل ده سال از زمان خود جلوتر است، هر چند هنوز مشخص نیست 
برنامه های این شرکت برای تولید هدســت های یاد شده چیست و آیا از آنها 

می توان در رایانه های فعلی استفاده کرد یا خیر.

علم پژوهی

محققان، تایری ابداع کرده اند کــه در آن از هیچ هوایی 
استفاده نمی شود، دارای ساختار النه  زنبوری بوده و از 

مواد کامال قابل بازیافت تولید شده است.
این طرح خالقانه ، طرحی است که فرآیند رشد طبیعی را 
در کار گیاهان، مواد معدنی یا حتی دنیای حیوانات مانند 
مرجان ها شبیه سازی می کند و کمپانی سازنده، از آن با 

عنوان »طراحی خالقانه« یاد کرده است.
آج این تایر را می توان با اســتفاده از فنــاوری پرینت 
ســه بعدی دوباره ایجاد کرد. در ویدئویی که توســط 
کمپانی سازنده این تایر منتشر شده، پرینترهای این تایر 
را به چیزی مجسم می کند که صاحبان وسایل نقلیه به 
سادگی بتوانند آن را هدایت و به عنوان یک گزینه داخلی 
انتخاب کنند و دستگاه پرینتر جدیدی برای تولید آج  

تایر روی نمونه های واقعی داشته باشند.
کمپانی تولیدکننده در حال حاضر مراحل ابتدایی این 
تحقیق را می گذراند و دوام آج های پرینت سه بعدی  هنوز 
مورد تایید قرار نگرفته است. تا واقعی شدن فناوری تایر 

هوشمند راه زیادی باقی نمانده است.
این تایر قادر اســت اطالعات پوشــش آج وسیله نقلیه 
را ارسال کند و درخواســت پرینت دوباره ای بدهد که 

بستگی به مقصد این وسیله نقلیه دارد.
این تایر هوشمند قرار است برای خودروهای مسافربر و 
کامیون های سبک وزن و طی دو تا سه سال آینده مورد 
استفاده قرار گیرد. در واقع، تایرهای نسل آینده راحت تر 
هستند و کمترین سر و صدا را در وسایل نقلیه خودران 
ایجاد می کند و نیاز به هدایت خودرو با تمرکز روی تایر 
ندارد. محققان، این تایر را از تنوع وســیع مواد بازیافتی 
سازگار با محیط  زیست ساخته اند که تا پایان عمر خود 
کامال قابل بازیافت اســت. به خاطر استفاده از آج های 
پرینت ســه بعدی در این تایر، عمر هر تایر به وســیله 
نقلیه ای بســتگی دارد که به آن متصل است و چرخ نیز 

بخشی از ساختار تایر به شمار می رود.

تایرهای بدون هوای 
ارگانیک

ثبت خاطرات در سلول توسط محقق ایرانی دانشگاه ام آی تی
فهیم فرزادفرد محقق دانشگاه ام آی تی، کالس جدیدی در زیست شناسی سنتزی ارائه 
کرده و با مهندسی سلول ها، آنها را به ابزاری  برای ثبت خاطرات تبدیل می کند. وی روی ایده 

مهندسی سیستم های ذخیره سازی خاطرات، آن هم با استفاده از دی ان ای کار می کند.

تولید هدست واقعیت مجازی با دقت 
چشم انسان

احتماال بارها از زبان دوستان، آشــنایان یا در گزارش ها و مقاالت مختلف شنیده یا خوانده اید که مغز 
انسان ها بیش از آنچه که از آن استفاده می کنند قدرت دارد. حاال نتیجه تحقیقات دانشمندان دانشگاه 
UCLA تا حدودی این باور را قوت می بخشد. بر اساس این تحقیقات مغز انسان می تواند نسبت به باور پیشین، 

۱۰۰ برابر قوی تر باشد.

آیا مغز انسان قوی تر از تصور ماست؟

هوش سنج

در یک مسابقه  فوتبال  ۱۰  تیم شرکت کرده اند. هر دو 
تیم یک بار با هم مسابقه می دهند. هر برد دو امتیاز، هر 
مساوی یک امتیاز و هر باخت صفر امتیاز دارد. حداکثر 
اختالف امتیاز بــرای دو تیم که رتبه هــای متوالی را 

کسب کرده اند چقدر می تواند باشد؟
الف( ۸  - ب( ۱۰  - ج( ۱۲  - د( ۱۵  - هـ(  ۱۸

پاسخ معمای ریاضی »عبور از بیابان سوزان«: ۲ نفر باربر 
برای این سفر کافی است. پس از ۲ روز، ۶ جیره از ۸ جیره 
روزانه اولین باربر مصرف شده است )برای سه نفر(؛ این باربر 
می تواند با دوجیره باقی مانده برگردد. مسافر ما ۲ روز دیگر 
با بار دوم به سفر ادامه می دهد و در این دو روز، ۴ جیره باربر 
دوم نیز مصرف شده است. این باربر می تواند با ۴ جیره مانده، 
برگردد. مسافر ما اکنون با ۸ جیره روزانه خودش که دست 
نخورده باقی مانده است، ۸ روز دیگر ادامه می دهد و سفر 

۱۲ روزه خودش را به آن سوی بیابان، به آخر می رساند.

  معمای شماره 2۱68

  جواب معمای شماره 2۱67

این روزها تقریبا همگان می توانند به ویرایش حرفه ای 
عکس های خود اقدام کننــد.  MIX یکی از بهترین این 
ابزارهاست که توسط ســازندگان اپلیکیشن نام آشنای 

Camera ۳۶۰ ساخته شده است. 
در بــدو ورود، رابط کاربــری و ابزارهای تقریبا مشــابه 

اپلیکیشن اینستاگرام را خواهید دید. 
عکس را یا می توانید در همان لحظه گرفته یا از محیط 
گالری در محیط اپلیکیشن بارگذاری کنید. سپس ۹ تم 
آماده با رنگ، فوکوس و درجه روشنایی متفاوت در اختیار 
شماست که می توانید روی تصویر خود اعمال کرده و حال 

و هوای عکس را متناسب با آن تغییر دهید.
اما مهم ترین قسمت اپلیکیشن، منوی میکس آن است. 
در این منــو قادرید فیلترهای مختلفی روی عکســتان 
انداخته و تنظیمات نور و ســایه و شفافیت را دستکاری 
کنید. یکی از بهترین ویژگی های اپلیکیشــن میکس، 

انتخاب چندین حالت مختلف برای هر ابزار یا فیلتر است؛
بدین صورت که مثال اگر بخواهیــد از فیلتر HDR روی 
تصویر خود استفاده کنید، ۶ حالت متفاوت از آن برایتان 
نمایان می شــود که با انتخاب هر یک، باز هم می توانید 

روی آن تغییر ایجاد کنید.
وجود افکت های نورپردازی متنوع نیــز از ویژگی های 
خوب اپلیکیشن میکس محســوب می گردد. مثال تنها 
با انتخاب افکت Stage، دوازده مدل نورپردازی مختلف 
مربوط به همین افکت نمایان شده و دســتتان را برای 

انتخاب میان آنها باز می گذارد.
البته میکس دو مشکل بزرگ دارد: یکی اینکه تنظیماتی 
برای برش و چرخاندن عکس در نظر گرفته نشده و دیگری 
عملکرد ُکند آن در اجرای بعضی از فرامین اســت. با این 
وجود، مزایای استفاده از آن به مراتب بیشتر از معایبش 
بوده و از این رو، دانلــود آن را به همــه عالقه مندان به 

ویرایش عکس توصیه می کنیم.
 بــرای دریافــت این اپلیکیشــن مــی توانیــد لینک  

برای گرفتن این نرم افزار goo.gl/rWLLRw  را در مرورگر خود وارد کنید.
کد  باال را اسکن کنید

معرفی

معرفی MIX؛ 

تجربه ای جدید از ویرایش تصاویر

موج گرما در سال ۱۹۹۵، بالغ بر ۷۳۹ تن را در شیکاگو به کام 
مرگ فرو برد. این اتفاق تلخ باز هم روی داد؛ این بار در اروپا 
که طی آن حدود ۷۰ هزار نفر جان خود را از دســت دادند. 
تنها ۷ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۰، حدود ۵۵ هزار تن در 

روسیه قربانی موج گرما شدند.
با نگاهی به گذشته و همچنین تکیه بر داده های مشاهداتی، 

باید منتظر بروز موج گرمایی شدیدتر در آینده بود.
بر اســاس مطالعه ای که در نیچر به چاپ رســیده اســت، 
 امواج گرمایی شــایع تر از آن چیزی هســتند که ما تصور 

می کنیم.
محققانی که این مطالعه را انجام داده اند می گویند ۳۰درصد 
از جمعیت سراسر جهان حداقل در ۲۰ روز از سال در معرض 

گرمای شدید و کشنده قرار دارند.
به گفته آنها اگر در جهت کاستن از آالینده های کربنی که به 
تشدید شرایط سخت ناشی از امواج گرمایی منجر می شود 

اقدامی صورت نگیرد، باید منتظر یک فاجعه بود.
مقاله منتشر شــده در نیچر نشــان می دهد که این فاجعه 
دربرگیرنده ۷۴ درصد از جمعیت زمین خواهد بود که تا سال 
۲۱۰۰ در معرض امواج گرمایی کشنده قرار می گیرند. البته 
این روند هم اکنون نیز آغاز شده که در نتیجه آن شماری از 

انسان ها جان خود را از دست می دهند.

هشدار محققان:

 سه چهارم زمین تا سال 2۱۰۰ گرفتار موج گرمایی کشنده می شود

وزیر ارتباطات:

موانع کسب وکارهای اینترنتی 
برطرف می شود

خودروهای بدون راننده داخل 
حبابی مجازی حرکت خواهند کرد

»تکنولوژی ریویو« با ارائه آمار اعالم کرد:

سقوط آمریکا در رتبه بندی 
قدرتمندترین ابررایانه های جهان

با هواپیمای جدید فراصوت؛

 سفر هوایی ۱۵ساعته، 2 ساعت 
می شود
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روز قدس، روز اسالم و مقابله با استکبار استيادداشت
اسفندیار تاجمیری ، فرماندار شهرستان برخوار  در جلسه هماهنگی و مراسم راهپیمایی روز قدس این  
شهرستان اظهار کرد: روز جهانی قدس روز اسالم و حکومت اسالمی و مقابله با استکبار است و آنچه در 
 غزه در حال رخ دادن است، بیانگر این است که بهترین راه مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی و فتنه های 

به وجود آمده در منطقه تنها مقاومت است.

اخبار

کارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان:

تکمیل پروژه های نیمه تمام اولولیت 
اصلی دستگاه های اجرایی است

 کارشــناس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان گفت: در بودجه سنواتی سال ۹۶ 
دستگاه های اجرایی، آغاز پروژه جدید ممنوع و تکمیل پروژه های 

نیمه تمام اولویت دارد.
محمد رضا صالحی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شهرضا 
عنوان کرد: یکی از مهم ترین سیاست های دولت، توسعه و تقویت 
بخش خصوصی اســت؛ بنابراین در اجرای طرح ها باید بیشتر از 

ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی استفاده شود.
وی اظهار کرد: عالوه بر آنچه در کمیته برنامه ریزی بین نهادهای 
اجرایی توزیع می شود، ردیف های اعتباری متفرقه هم وجود دارد 
که در اختیار ادارات کل و وزارتخانه ها قرار دارد و دســتگاه های 

اجرایی می توانند از آن استفاده کنند.
کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان بیان 
کرد: در بخش الزامات قانونی بودجه شهرســتان شهرضا، ساخت 
ساختمان پزشکی قانونی شهرستان تعریف شده است که آن هم 
به دلیل فرسودگی بنا و همچنین ارائه خدمت توسط آن به سایر 

شهرستان های جنوب استان است.
صالحی تاکید کرد: در بودجه ســنواتی ســال ۹۶ دستگاه های 
اجرایی، آغاز پروژه جدید ممنــوع و تکمیل پروژه های نیمه تمام 

اولویت دارد.

ورزشی

پایگاه استعدادیابی فوتبال مقاومت 
با حضور مربیان توانمند در سمیرم 

اصفهان افتتاح شد.
پایگاه استعدادیابی فوتبال به منظور استعدادیابی در 
رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان شهرستان 

راه اندازی شد.
مسئول تربیت بدنی باشگاه مقاومت با اعالم این خبر 
افزود: این کالس ها به منظور کشــف اســتعدادهای 
شهرستان و معرفی به تیم های استانی و ملی زیر نظر 

مربیان مجرب برگزار می شود.
مهــدی قنبــری خاطرنشــان کــرد: کالس هــای 
استعدادیابی فوتبال باشگاه مقاومت با حضور امیر علی 
داودی مربی D آسیا و cri سوئد، مجتبی شجاعی داور 
ملی کشــور، علی رضا آقایی مربی دروازه بانی، محمد 
پویا مربی بدنسازی و تمرین دهنده، زیر نظر غالمرضا 
یزدانی مســئول هیئت فوتبال باشگاه مقاومت برگزار 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: عالقه مندان برای اطالع بیشتر 
می توانند با شــماره ۵۳۶۶۰۲۹۲ باشگاه مقاومت یا 

۰۹۲۲۴۸۹۵۲۱۷ آقای یزدانی تماس بگیرند.

پایگاه استعدادیابی فوتبال 
سمیرم افتتاح شد

شهردار نجف آباد گفت: از مجموع ۹۳ 
میلیارد و ششــصد و هشــتاد میلیون 
تومان بودجه نقدی سال گذشته شهرداری، چیزی در حدود 
۶۷درصد معادل شصت و ســه میلیارد تومان در امور عمرانی 
شهر هزینه شده است.مسعود منتظری گفت: از میان فصول 
و برنامه های ۹گانه بخش عمرانی هم بهبود محیط شهری با 
۴۰ و بهبود عبور و مرور شهری با ۲۶درصد بیشترین سهم از 
هزینه های صورت گرفته در بخش عمرانی را به خود اختصاص 
داده اند.بهبود محیط شهری شــامل اقداماتی مانند احداث 

پارک محله ای، تکمیل و توسعه شبکه آبرسانی، آبیاری فضای 
سبز، جمع آوری، حمل و دفن زباله به همراه نوسازی معابر و 
مبلمان شهری بوده و در ســرفصل بهبود عبور و مرور شهری 
نیز مواردی مانند آسفالت، لکه گیری معابر، احداث خیابان و 

پیاده رو مشاهده می شود.
ســهم ۷۲درصدی هزينه های پرسنلی از بودجه 

جاری
شهردار نجف آباد با اشاره به صرف نزدیک به ۳۰میلیارد تومان 
در بخش هزینه های جاری شهرداری طی سال گذشته، افزود: 

در این بخش که به چهار فصل و بیســت مــاده در هر فصل 
تقسیم بندی می شود، هزینه های پرسنلی با ۷۲  و هزینه های 
اداری با ۱۷درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

منتظری اظهار داشت: در حالی که معموال نسبت هزینه های 
جاری به عمرانی در شــهرداری های کشــور ۶۰به ۴۰ است، 
در نجف آباد با تالش شــبانه روزی مدیران سطوح مختلف و 
پرسنل، این میزان در چند سال اخیر به صورت برعکس بوده 
به طوری که آثار این امر در ســطح مناطق پنج گانه به خوبی 

قابل مشاهده است.
تحقق ۱۵۷درصدی درآمدهای غیر نقدی شهرداری
شهردار  نجف آباد گفت: سال گذشته شاهد تحقق درآمد بیش 
از ۳۱میلیارد تومانی در بخش غیر نقدی بودجه شــهرداری 
بودیم که از این میزان دومین منطقه با تحقق ۴۱۱درصدی و 
پنجمین منطقه نیز با ۱۹درصد به ترتیب بیشترین و کمترین 
میزان تحقق را نســبت به پیــش بینی های صــورت گرفته 

داشته اند.
مسعود منتظری مجموع معوضات پرداختی شهرداری در این 
مدت را نزدیک به سی میلیارد و هشتصد میلیون تومان عنوان 
کرد و اظهار داشــت: ۸۲درصد این موارد به صورت معوضات 
امتیازی بــوده، ۱۱درصد در قالب ملکی صــورت گرفته و در 

هفت درصد هم کار به شکل معوضات ریالی انجام شده است.
انجام ۱۶۱مورد توافق طی سال گذشته آخرین مطلبی بود که 
منتظری با اشاره به آن افزود: بیشــترین سهم از این میزان را 
مناطق دو و یک با ۶۸ و۴۹ مورد داشته اند و در این میان نیز 
بیش از ۴۹هزار متر مربع زمیــن واقع در عرصه و حدود چهار 
هزار متر مربع  از  اعیان آزادسازی شده  در حدود شش هزار متر 

مربع هم در تملک شهرداری قرار گرفته است.

شهردار نجف آباد عنوان کرد:

سهم ۶۷درصدی »عمران« در بودجه شهرداری نجف آباد

نجف آباد 

رییــس جمعیت هالل 
احمر ســمیرم گفت: 
سمیرم در بین شهرستان های استان اصفهان 
بیشــترین حوادث را به خود اختصاص می 
دهد.سید نور محمد موســوی در گفت وگو 
بــا خبرنگار ایمنا از شهرســتان ســمیرم با 
اشــاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان و 
مجاورت آن با رشته کوه های دنا تصریح کرد: 
شهرستان ســمیرم با توجه به همجواری با 

رشته کوه زاگرس و قلل مرتفع دنا، شهرستانی 
کوهستانی با گردنه های جاده ای بسیار بوده 
که خود دلیلــی بر باال بودن آمــار حوادث و 
تصادفات جاده ای در این شهرســتان است. 
وی افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون سه 
مورد فعالیت امدادی در منطقه گردشگری 
آبشار سمیرم، دو مورد در رشته کوه های دنا  
و مناطق بی بی سیدان و چالقفا هر کدام یک 
مورد حادثه را به نام خود به ثبت رسانده اند. 

وی با اشــاره به حادثه خیز بودن منطقه دنا 
و رشــته کوه های آن افزود: در ســال جاری 
متاســفانه جوانی ۲۴ ســاله در زیر یکی از 
یخچال های برفی دنا مفقود شد که پس از ۸ 
شبانه روز جست و جو توسط تیم های امدادی، 
بالگرد و  اســتفاده از دوربین های اســکنر و 
تیم تجسس زنده یاب)آنست( موفق به پیدا 
کردن جسد او نشــدند و مجددا جست وجو 
توسط تیم امداد کوهستان شهرستان آغاز و 
جســد او در زیر یکی از یخچال های منطقه 
قاش مســتان دنا پیدا و به مقامات قضائی و 
انتظامی جهت انجــام مراحل قانونی تحویل 
داده شد.موسوی همچنین با اشاره به گردنه 

خیز بودن جاده های مواصالتی شهرســتان 
سمیرم خاطر نشان کرد: گردنه پشته سمیرم 
به علت شــیب تند و نبود دید کافی از حادثه 
خیزترین و فعال ترین پایگاه های شهرستان 
را به نام خود ثبت کرده است. رییس جمعیت 
هالل احمر سمیرم همچنین با ابراز خرسندی 
از آمار پایین تصادفات موتور سواران در جاده 
های ســمیرم گفت: خوشــبختانه کمترین 
درصد حوادث جاده ای شهرستان سمیرم را 
موتور ســواران دارند به گونه ای که از ابتدای 
سال جاری تا کنون تنها ۲ مورد به ما گزارش 
شــده که آن هم بر اثر زمین خوردن موتور 

سواران بوده است.

ريیس جمعیت هالل احمر سمیرم عنوان کرد:

سمیرم پر حادثه ترین شهر استان اصفهان

سمیرم

سمیرم

شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100351203094 ابالغنامــه:  شــماره   4 /11
9609980351200222 شماره بایگانی شــعبه: 960252 خواهان آقای صحبت ا... 
احمدنژاد فرزند رحمت به طرفیت خوانده آقای حســینعلی ذوالفقاری عاشق آبادی 
فرزند رحیم و منوچهر منشی نوری به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارات 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 
ارجاع و به کالسه 960252 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/05/22 و ساعت9 
تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردد. م الف: 9506 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)179 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/12 در خصــوص پرونده کالســه 960327 ش 5 خواهان حمیدرضــا اعتزازیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدیه گوری فرزند محمدعلی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 1396/05/18  ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9483 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/13 در خصــوص پرونده کالســه 960326 ش 5 خواهان حمیدرضــا اعتزازیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- امیرجوکار 2- مهدی کجوری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 1396/05/18  ساعت 8 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9484 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/14 در خصوص پرونده کالســه 95- 1235 خواهان مسعود شکیبا دادخواستی 
مبنی بر واخواهی به طرفیت حســن یادگاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/5/15 ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 9492 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره 2()106 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351203070 ابالغنامــه:  شــماره   4 /15
9609980351200001 شماره بایگانی شعبه: 960002 خواهان عبدالقدوس آچبک 
زهی طرفیت خوانده آقای علی احمدی فرزند طوطی به خواســته اعسار از پرداخت 
محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
120 ارجاع و به کالســه 960002 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/05/22 و 
ساعت10تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردد. م الف: 9507 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)167 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352902644 ابالغنامــه:  شــماره   4 /16
9509980359901248 شماره بایگانی شــعبه: 951396 شاکی منصور شیروانی 
شکایتی علیه متهم امیرحســین جعفری فرزند علی اصغر با موضوع انتقال مال غیر 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 
دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )103 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
337 ارجاع و به کالســه 9509980359901248 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/5/14 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 9515 شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق()163 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352902653 ابالغنامــه:  شــماره   4 /17
9609980364900009 شماره بایگانی شعبه: 960351 شاکی حامد نجاری شکایتی 
علیه متهم وحید نریمانی با موضوع ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )103 جزایی ســابق( واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 
9609980364900009 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/5/14 و ساعت 11:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 9516 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 

جزایی سابق ()161 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352902634 ابالغنامــه:  شــماره   4 /18
9509980366101499 شماره بایگانی شعبه: 960342 شاکی پیام کریمی شکایتی 
علیه متهمین سروش ملک محمدی و محسن عابدی با موضوع مشارکت در ضرب و 
جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 337 ارجاع و به کالسه 9509980366101499 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/5/14 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین و به 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 9517 شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق()166 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352902601 ابالغنامــه:  شــماره   4 /19
9409980359501807 شماره بایگانی شعبه: 960326 شاکی علی جوادی شکایتی 
علیه متهم وحید دادگســتر با موضوع توهین به اشــخاص عادی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان )103 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 
9409980359501807 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/5/14 و ساعت 8:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 9518 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)103 جزایی سابق()161 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354702366 ابالغنامــه:  شــماره   4 /20

9409980359500288 شماره بایگانی شعبه: 940639 شاکی شرکت توسعه مجتمع 
های تفریحی ورزشی سپاهان دادخواستی به طرفیت متهم سیدمحسن پوراحمدی 
به اتهام کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق( واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالســه 940639 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/05/8 و ســاعت9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 9488 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )121 جزایی سابق()173 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352902604 ابالغنامــه:  شــماره   4 /21
9509980358600761 شماره بایگانی شــعبه: 960361 شکات الیاس پورقاسم و 
مریم دهقان شکایتی علیه متهم مهدی عیسی پور فرزند عبدالزهرا با موضوع خیانت 
در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )103 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 337 ارجاع و به کالسه 9509980358600761 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/5/12 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و و 
به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 9519 شعبه 103 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق()166 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350402756 ابالغنامــه:  شــماره   4 /22
9609980350400082 شماره بایگانی شعبه: 960091 ابالغ وقت رسیدگی به آقای 
علی محمودی آق قلعه فرزند نادر نظر به اینکه بانک صادرات ایران )مدیریت شعبه 
استان اصفهان( و با وکالت آقای علی کریمی زاده دادخواستی به طرفیت 1- شرکت 
نفت و گاز مبینا به شــماره ثبت 355413، 2- علی محمودی آق قلعه فرزند نادر 3- 
محدثه ایزدبین فرزند محمدرضا 4- شرکت صنعتی  ستین صنعت اسپادان به شماره 
ثبت 7267 مبنی بر مطالبه وجه چک )صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 3/177/150/000 ریال به عنوان اصل خواســته در خصوص بخشی 
از یک فقره چک به شــماره 23 / 920725 /1640 مــورخ 95/12/15 عهده بانک ملت 
با احتساب کلیه خسارات دادرســی از جمله هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررســید لغایت زمان صدور و اجرای و حــق الوکاله وکیل( به مبلغ 
3/177/150/000 ریال را نموده که پرونده طی شماره 960091 ح 4 به ثبت این دادگاه 
رسیده و خواهان نشانی خوانده آقای علی محمودی آق قلعه را مجهول المکان اعالم 
نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 1396/5/4 ساعت 9/45 صبح می باشد لذا این 
دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق.ا.د. م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده 
پس از حلول وقت رسیدگی با ارائه کارت شناسایی به این دادگاه ضمن اعالم نشانی 
خود با وصول نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع 
و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رسانند. این آگهی به منزله ابالغ وقت 
رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست. م 

الف: 9503 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)266 کلمه، سه کادر(
اجرايیه

4/24 شماره اجراییه:9610420350400113  شماره پرونده:9409980350400607 
شماره بایگانی شعبه:940653 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350401039 و شماره دادنامه مربوطه 9509970350400041 محکوم 
علیه محمدرضا نصیری به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
65/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و نیز خســارت تاخیر در تادیه بر 
مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم دادخواست 
)94/6/22( لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسه و وصول خواهد شد 
در حق محکوم له سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان به نشانی اصفهان خ هزار 
جریب سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و پرداخت مبلغ 325/000/000ریال 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است.  محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 

کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 9493 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)417 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

4/23 شماره اجراییه:9610420350400129  شماره پرونده:9509980350400084 
شماره بایگانی شعبه:950096 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350401077 شــماره دادنامه مربوطه 9509970350401747 محکوم 
علیه مریم حبیبی نیا فرزند یداله به نشانی مجهول المکان محکوم است به تسلیم مبیع 
شامل قطعه ملک خریداری و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی 
جمعا به مبلغ 4/973/912 ریال در حق محکوم له اکبر کالنتری دهقی فرزند فتح اله به 
نشانی اصفهان خانه اصفهان خ بعثت کوچه مهر کوچه معلم روبروی پ 38 درب سبز 
رنگ منزل کالنتری. و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره 
غیابی است. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الــف: 9494 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)405 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/10 در خصوص پرونده کالسه 960095 خواهان علیرضا صالحی با وکالت خانم 
پروانه دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مازستاو اوستا عرفان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/05/22  ســاعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9360 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()117 کلمه، یک کادر(

مدير آموزش و پرورش کاشان:

 گرامیداشت بزرگان تاریخ 
مستمر باشد

مدیــر آمــوزش و پــرورش کاشــان گفــت: 
گرامیداشت بزرگان جامعه باید همچون ستاره 
دنباله دار استمرار داشته باشد و نقش مرجعیت نواندیش دینی در 

توسعه فرهنگی جامعه تبیین شود.
محمود خدمتی در دیدار با اعضای ستاد کنگره» میانچال، محور 
عاشقی« افزود: مسجد و مدرسه میانچال، بخشی از تاریخ ارزشمند 
 منطقه فرهنگی کاشان اســت که باید به نسل های آینده معرفی 

شود .
وی با گرامیداشــت یاد آیت ا... العظمی مدنــی تاکید کرد: قابل 
تحسین است که یک روحانی روشــن اندیش، هفت قرن پیش، 
سه رکن علم، اقتصاد و دین را در جهت تربیت نسل جوان در یک 

مسجد  به کار گرفته است.
مدیر آموزش و پرورش کاشان تصریح کرد: در تحقق اهداف توسعه 
فرهنگی جامعه باید به نقش پیش برنده بازار و مسجد توجه کرد و از 
عناصر آن کمک گرفت. آنچه کاشان را ممتاز کرده این بوده که یک 
بازاری نیز اهل علم و دین بوده است.خدمتی افزود: جوانان امروز 
باید از پیشینه تاریخی خود، الگو بگیرند و به شهر هویتی بخشند که 
طی سال های گذشته از آن دور شده ایم. وی تاکید کرد: حاصل این 
همایش ، مستند کردن تاریخ شفاهی جامعه است که یک مرجع 

برای آیندگان به عنوان چراغ راه خواهد بود.

کاشان 

علیرضــا ناطقــی، امیــر علــی 
دانشمندی و آرین یاوری در وزن 
۴۷ کیلو گرم، امیر حســین جوادی در وزن ۳۵ کیلو 
گرم، فرزاد جمالی در وزن ۵۳ کیلو گرم و ســید علی 
حجازی در وزن ۶۶ کیلو گرم دعوت شدگان گلپایگانی 

این اردو هستند.
به گزارش صاحب نیوز؛ کشــتی گیران گلپایگانی به 
اردوی تیم های منتخب کشــتی آزاد خردســاالن و 
نونهاالن اســتان اصفهان دعوت شدند.آقایان علیرضا 
ناطقی، امیر علی دانشمندی و آرین یاوری در وزن ۴۷ 
کیلو گرم، امیر حســین جوادی در وزن ۳۵ کیلو گرم، 
فرزاد جمالی در وزن ۵۳ کیلو گرم و سید علی حجازی 
در وزن ۶۶ کیلو گرم دعوت شــدگان گلپایگانی این 

اردو هستند.
این اردو فردا  از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ و در خانه 

کشتی تجدد اصفهان برگزار می شود.

دعوت از کشتی گیران 
گلپایگانی

گلپايگان
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7 معاونت خبر صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری رتبه برتر مراکز استانی را در روز انتخابات 
به خود اختصاص داد.براساس بیانیه هیئت داوری، تولیدات خبری انتخابات ، پوشش سریع 
انتخابات، ، ارسال تصاویر و مصاحبه های تاثیرگذار و... از شاخص های این انتخاب بوده است. 

صدا و سیمای چهارمحال در جایگاه نخست مراکز استانی در روز انتخابات
اخبار

امسال 18هزارسبدکاال بین نیازمندان چهارمحال وبختیاری توزیع 
شده است. معاون مشارکت های مردمی استان گفت: تامین معیشت 
نیازمندان ازاولویت های این مراکزاســت که برای تحقق این هدف 

امسال18هزار سبد کاالیی مواد غذایی بین نیازمندان توزیع شد.   
»نصیر محمودی« افزود: میانگین ارزش ریالی هر ســبد کاال یک 
میلیون ریال اســت. وی با اشــاره به اینکه مشــارکت عموم مردم 
درمراکزنیکوکاری گفت:هم اکنون شش هزار و100 نفر در شبکه 
بانوان نیکوکار فعالیت می کنند. وی همچنین ازاهدای 328 کمک 
هزینه به ارزش20میلیون ریال درمراکز نیکوکاری استان خبرداد 
وگفت: 12 هزار و 800 خانــوار نیازمندتوســط مراکز نیکوکاری 
شناسایی شده که ازخدمات این نهاد و مراکز نیکوکاری سطح استان 

استفاده کرده اند.

مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۹ هکتار 
 فضای گلخانه ای به کشــت توت فرنگی در این استان اختصاص 
می یابد. »ذبیح اهلل غریب «اظهار داشت: این میزان فضای گلخانه 

ای در شهر بلداجی چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه توســعه گلخانه ها در چهارمحال و بختیاری 
در اولویت اســت، عنوان کرد:  18هکتار گلخانه درمجتمع گلخانه 

بلداجی درحال پیگیری واحداث است.
 مدیرکل جهــاد کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری تاکید کرد: 
 از ایــن میزان فضــای گلخانه ای در شــهر بلداجــی پیش بینی 
 می شــود ۵0درصد به کشــت توت فرنگی اختصــاص یابد که با

بهره برداری ازاین گلخانه ها تولید توت فرنگی اســتان چندبرابر 
خواهد شد.

رییــس اداره ورزش و جوانان بن گفت: عملیات ســاخت دو طرح 
ورزشی این شهرستان تاکنون پیشرفت 80درصدی داشته است.

»بهزاد احمدی« افزود: برای احداث زمین چمن فوتبال شهر بن و 
سالن ورزشی شهر وردنجان تاکنون 10 میلیارد و 100 میلیون ریال 
هزینه شده است. وی با بیان اینکه متولی طرح زمین چمن شهر بن 
اداره راه و شهرسازی شهرستان است خاطرنشان کرد: برای تکمیل 

این دو طرح 6 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است. 
وی تصریح کرد: با تامین اعتبار، این دو طرح در سال جاری به بهره 
برداری می رسد.  شهرستان بن 6 مکان ورزشی سرپوشیده و یک 
هزار ورزشکار سازمان یافته دارد. شهرستان بن در رشته جودو دو 
ورزشکار را تاکنون به تیم ملی بانوان ایران معرفی کرده است که این 

بانوان دارای مدال های آسیایی هستند.

سه نفر از دانش آموزان شهرستان بروجن به فینال مسابقه بین المللی 
ریاضی تورنمنت شهر های جهان راه پیدا کردند.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری گفت : 
»محمدحسین سلیمی، عمادالدین رسولی و محمدحسین اسماعیل 
زاده «دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بروجن به فینال 
بین المللی بیســت و هشتمین مســابقه ریاضی 2017 شهر های 
جهان راه یافتند.» بهروز امیدی« با بیان اینکه مرحله شهرستانی و 
کشوری این مسابقه در سطوح مبتدی و پیشرفته در اسفندماه ۹۵ ، 
با همکاری خانه ریاضیات استان ها در کشور برگزار شد ،گفت: این 
دانش آموزان پس از گذراندن 2 مرحله مســابقه در خانه ریاضیات 

بروجن به فینال راه یافتند.
وی افزود: فینال بین المللی بیســت و هشــتمین مسابقه ریاضی 
تورنمنت شهر های جهان، دوم تا یازدهم آگوست 2017 برابر با 11 تا 
20 مردادماه سال جاری در روسیه برگزار می شود. مسابقه بین المللی 
ریاضی تورنمنت شهر ها یک مسابقه حل مسئله ریاضی است که تمام 
شهر های جهان می توانند در آن شرکت کنند.در حال حاضر دانش 
آموزان بیش از 100 شهر دنیا از کشور های آرژانتین، آلمان، آمریکا، 
اتریش، اسلواکی، اسپانیا، اکراین، بلغارستان، روسیه، زالندنو، کانادا، 
کلمبیا، لوکزامبورک، یوگسالوی، یونان و ایران در این مسابقه شرکت 
دارند. 2 گروه از جمهوری اسالمی ایران در فینال بیست و هشتمین 

مسابقه ریاضی تورنمنت شهر های جهان حضور می یابند.

»بهمن عســگری« مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: رویشگاه طبیعی کلوس 
)کرفس کوهی( در روســتای سرآقاسید شهرســتان کوهرنگ به 

عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
عسگری با بیان اینکه گیاه بومی و خودرو کرفس از گونه های معطر 
دارویی، تغذیه ای و علوفه ای منطقه زاگرس مرکزی اســت افزود: 
بهره برداری بی رویه و نامناسب و ریشه کنی این گیاه در دهه های 

اخیر، آن را در معرض خطر انقراض قرار داد.
وی اضافه کــرد: ایــن اداره کل جهت کمک به حفــظ این گونه 
ارزشمند، در ســال 13۹۴ اقدام به تهیه پرونده برای ثبت آن در 
فهرســت آثار ملی کرد که پس از طرح و بررســی در کمیته ملی 
ثبت و حریم میراث طبیعی کشور، در تاریخ 6 شهریور 13۹۵ و به 
شماره 338 به ثبت رسید.»کرفس کوهی« گیاهی خودرو و معطر 
با نام علمی )Kelussia odoratissima Mozaff( و نام محلی 
»کلوس« از تیره چتریان )Apiaceae( است که در صورت آسیب 

نرسیدن به ریشه آن سالیان سال رویش دارد. 
گفتنی است، »سرآقا سید« روســتایی از توابع دهستان میان کوه 
موگویی در بخش مرکزی شهرســتان کوهرنــگ و از جاذبه های 
تفریحی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری است که در فاصله 

حدود 130 کیلومتری با شهرکرد ،مرکز استان، قرار دارد.
این روســتا با معماری کوهپایه ای و پلکانی، به ماســوله زاگرس 

شهرت دارد.

غالمرضا روستایی دلیل توقف 7 ماهه فعالیت این مرکز را نبود 
پزشک فنی عنوان کرد و گفت: از آنجا که متخصصان پزشکی 
هسته ای، ساالنه یکبار و به تعداد محدود، فارغ التحصیل می 
شوند، امکان جذب این پزشکان در مراکز پزشکی هسته ای 

به راحتی مقدور نیست. 
وی افزود:از این رو هر ساله وزارت بهداشت، درمان وآموزش 
پزشکی سهمیه ای را برای استان هایی که اعالم نیاز کند در 
نظر می گیرد. »روســتایی« بیان کرد:در سال گذشته یک 
پزشک متخصص هســته ای با پیگیری های دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال وبختیاری 
به استان اختصاص داده شد که این پزشک چندان راغب به 
فعالیت در این استان نبود. ویبا تاسف ادامه داد : دور بودن از 

پایتخت ،بهره مند نبودن از امکانات کالن شهرها و مسائلی 
چون ناشناخته بودن چهارمحال و بختیاری در سطح کشور، 
سبب شــده تا متخصصان اســتان های برخوردار، مایل به 

فعالیت در چهارمحال وبختیاری نباشند.
وی، با بیان این که تعرفه مراکز پزشکی دیگر استان ها بیشتر 
از چهارمحال و بختیاری اســت گفت: با توقف فعالیت مرکز 
پزشکی هسته ای، بیماران این اســتان ناگزیر به مراجعه به 
استان های همجوار شــده اند و دوری مسافت و تعرفه های 
بیشتر در دیگر استان ها، هزینه درمان را برای آنان دوچندان 
کرده است. روستایی ادامه داد: هم اینک با اقدامات این مرکز 
برای متقاعد کردن پزشک هســته ای معرفی شده از سوی 
وزارت بهداشت، مشکل نبود پزشــک حل شده است و این 

پزشک برای آغاز فعالیت در حال طی مراحل کسب مجوز و 
تاییدیه از سوی سازمان انرژی اتمی ایران می باشد. 

وی پیش بینی کرد با صدور این تاییدیه تیرماه فعالیت تنها 
مرکز پزشکی هسته ای استان از سرگرفته شود. 

روســتایی،درباره فعالیت این مرکز اظهار کــرد: این مرکز 
پزشکی هسته ای در زمینه تشــخیص بیماری های قلبی- 
ریوی، کلیوی، سرطانی و درمان بیماران غددی فعالیت دارد 

و جوابگوی نیاز تمامی بیماران استان است. 
وی تصریح کرد: انجام آزمایشات در این مرکز باید با تشخیص 

و تجویز پزشک متخصص صورت گیرد.
روستایی ادامه داد: در مراکز پزشکی هسته ای، دوز مواد رادیو 
اکتیو به صورت پزشکی مشخص شده است تا برای بیمار ضرر 
نداشته باشد.به گفته وی، در این فرایند مواد رادیو اکیتو با دوز 
پایین به بدن تزریق و با عبور آن از سلول های زنده، تغییرات 
عملکرد و حجم سلول های درگیر بیماری و توده های ایجاد 
شده در بدن مشخص شده و پس از چند ساعت از بدن خارج 
می شــود. وی، با بیان این که چهارمحال وبختیاری نیازمند 
مرکز بستری »ید درمانی« است ،افزود: مرکز پزشکی هسته 
ای استان برای تجهیز شدن به این بخش و راه اندازی مراکز 
پیشرفته و ساختمان مدرن، به اعطای تسهیالت کم بهره و 
حمایت های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شــدت نیاز 
دارد. روســتایی افزود: با وجود مراجعه چندین باره به اداره 
کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونــه اعتباری به این 
امر اختصاص داده نشده است.وی با بیان اینکه برای کاهش 
اثرات تشعشــع برخی مواد تزریقی نظیر ید به بدن بیماران 
غددی، بستری آنان تا 2۴یا۴8 و یا 72 ساعت ضروری است 
گفت:مساعدت و همکاری مســئوالن برای راه اندازی مرکز 
بستری ید درمانی کمک شــایانی به این بخش خواهد کرد. 
مرکز پزشکی هسته ای فعالیت خود را از سال ۹1 در شهرکرد 
آغاز کرده است. این مرکز مجهز به دستگاه های پیشرفته برای 
انجام اسکن های مختلف از اعضای بدن و دستگاه تست ورزش 
برای بیماران قلبی است.مرکز پزشکی هسته ای چهارمحال 
و بختیاری یکی از معدود مراکز کشــور بخصوص در ناحیه 

جنوب غرب قادر به انجام اسکن تمام بدن با ید است.

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به حمله موشکی 
سپاه پاســداران به مقر داعش، گفت: ایران در مبارزه با 
تروریسم عزم جدی دارد. قاسم ســلیمانی دشتکی با 
اشاره به اقدام موفقیت آمیز سپاه در حمله موشکی به مقر 
داعش، اظهار کرد: پاسخ ایران به تروریست ها و حامیان 
آن ها سخت، بی درنگ و ویرانگر است. وی عزم ایران را 
در مبارزه با تروریسم جدی عنوان کرد و گفت: اقتدار و 
توان موشکی و تثبیت قدرت ایران در منطقه، بازتاب این 
حرکت در جوامع بین الملل بوده است. استاندار با اشاره به 
اینکه این حرکت سپاه پاسخ انتقام خون شهدای مظلوم 
حمله تروریستی تهران بود، تصریح کرد: چنانچه  تالش 
نیروهای تکفیری و حامیان آن ها برای ناامن کردن ایران 
ادامه یابد فرزندان اسالم هیچ نقطه امنی برای آن ها باقی 
نخواهند گذاشــت. وی اظهار کرد: خوشبختانه سپاه با 
اقتدار موشکی خود این عمل موفقیت آمیز را انجام داد 
و به جهانیان نشان داد که ایران به تحرکات آن ها اشراف 
اطالعاتی کامل دارد. سلیمانی دشتکی خاطرنشان کرد: 
همواره باید بنیه دفاعی کشور و حمایت همه جانبه آن 
تقویت شود و با حفظ وحدت به مبارزه با داعش تا زمان 

نابودی کامل آن پرداخت.

استاندار چهارمحال و بختیاری؛

 ایران در مبارزه با تروریسم
 عزم جدی دارد

مدیرعامل مرکز پزشکی هسته ای چهارمحال و بختیاری پیش بینی کرد، فعالیت این مرکز پزشکی هسته 
ای استان در ماه آینده از سر گرفته شود.

محمولــه میلیــاردی کاالی قاچــاق در چهارمحال و 
بختیاری به مقصد نرســید. فرمانده انتظامی اســتان 
گفت: این محموله قاچاق بــه ارزش یک میلیارد ریال 
در یک دســتگاه اتوبوس در محور»بروجن – گندمان 
بــه خوزســتان« کشــف شــد .»ســردارغالمعباس 
غالمزاده«افزود:قاچاقچیان قصد انتقال این محموله را 
ازمحورمواصالتی»بروجن – گندمان« به اســتان های 

مرکزی کشور داشتند.
وی افزود: در بازرســی از این خودرو ، چهار هزار و 800 
عدد لوازم خودرو ،هزارو۵00 ثوپ انواع البســه، 300 
قلم لوازم آرایشــی و 300 حلقه الستیک خودرو بدون 
 هرگونه مجوزوبرگ ســبز کشــف وراننده خودرو نیز

دستگیرشد.
فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری گفت: متهم جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف محموله میلیاردی 
کاالی قاچاق در چهارمحال

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضا در چهارمحال و بختیاری از اهدای 3 عضو 
بیمار مرگ مغزی روستای »دزک« شهرستان »کیار« این استان به بیماران 
نیازمند خبر داد.» زهرا سیاح «افزود: منیژه صادقیان 67 ساله اوایل خردادماه 
جاری بدلیل خونریزی مغزی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت 
اهلل کاشانی شهرکرد تحت مراقبت قرار گرفت. وی ادامه داد: با وجود تالش 
پزشکان، این بیمار دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده وی، کبد و 
کلیه های وی برای پیوند به بیماران نیازمند در این بیمارستان جداسازی 
شد. ساالنه بین پنج تا هشت هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی می شوند 
که در 36 درصد موارد، تیم های پیوند عضو موفق به جلب رضایت خانواده 
ها می شوند. چهارمحال و بختیاری در کنار استان های کوچک دیگر نظیر 
کهکیلویه و بویراحمد از نظر آمار اهدای عضو به تناسب جمعیت، در دوره 

های زمانی مختلف در رتبه های نخست تا سوم کشور قرار دارد.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس گفت: طرح های 
اشتغال زایی و گردشــگری در مناطق حفاظت شده حوزه محیط زیست 
در استان مورد پیگیری قرار می گیرد.»علی کاظمی باباحیدری« با اشاره 
به دیدار با رییس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور، اظهار کرد: الزم 
است محدوده های تحت حفاظت محیط زیست استان از جمله تنگ صیاد و 
سبزکوه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و متولیان امر در استان مورد 
توجه ویژه تری قرار گیرد. کاظمی تصریح کرد: اجرای طرح های اشتغال زایی 
و گردشگری در حوزه محیط زیست استان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. 
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و دیوان محاسبات مجلس تاکید کرد: در 
مناطق آزادی که تحت حفاظت محیط زیست نیستند همچون مناطق 
حفاظت شــده، قابلیت اجرای طرح های گردشگری و اشتغال زایی وجود 

دارد و تحقق این امر می تواند در ایجاد اشتغال مردم استان موثر واقع شود.

 اهدای عضو 
 به 3 بیمار زندگی 

دوباره بخشید

اجرای طرح اشتغال زایی 
و گردشگری در مناطق 

حفاظت شده استان

پروژه بنـ  بروجن 
در کمترین زمان به 

بهره برداری می رسد

مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: با تمام توان تالش می شود تا پروژه انتقال آب بنـ  بروجن در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.
»کورش نادری« با بیان اینکه مشکالت اصلی پروژه تا حدود زیادی حل شده، اظهار داشت: با وحدت و همدلی مردم، مسئوالن، استاندار و مجمع نمایندگان استان امید 
است پروژه انتقال آب بن - بروجن در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد. وی با اشاره به برخی از اخبار منتشر شده افزود: مشکالت استان و به ویژه پروژه های عمرانی 
با اتحاد و همدلی انجام می شود. مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹1 آغاز شد که با اتمام آن آب شرب 11 شهر 
و 13 روستا در مسیر تامین و مشکالت و کمبود آب بیش از نیمی از جمعیت استان رفع می شود. نادری با بیان اینکه طول این پروژه 128 کیلومتر است، خاطرنشان کرد: 
انتقال آب به وسیله لوله هایی با قطرهای 1300 میلی متر تا ۵۵0 میلی متری انجام  می شود. مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به بدعهدی بانک پارسیان 

گفت: بنا بود لوله های این طرح را بانک عامل تهیه و تامین اعتبار کند که تاکنون موفق به این مهم نشده و لوله های پروژه از محل اعتبارات ملی و محلی تامین شده است.
نادری خاطرنشان کرد: کارفرمای این پروژه شرکت منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری است اما اگر وزارت نیرو به این نتیجه برسد که پروژه را به شرکت دیگر زیرمجموعه 

خود واگذار کند، شرکت آب منطقه ای خود را ملزم به تبعیت و پذیرش کارفرمای جدید می داند.

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات چهارمحال و بختیاری 
گفت: هم زمان با راهپیمایی روز قدس ویژه برنامه مدافعان 

آزادی قدس شریف در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.
»علی گرجی« در نشست ستاد انتفاضه و قدس اظهار داشت: 
امسال 20 کمیته در زمینه راهپیمایی روز قدس تشکیل شده 

که برنامه ریزی های الزم نیز در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: در ویژه برنامه مدافعان آزادی قدس شریف جوانان 
و نوجوانان با لباس های یکسان خاص فلسطین در راهپیمایی 

حضور می یابند.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به اهداف راهپیمایی روز قدس بیان کرد: راهپیمایی 
روز قدس با هدف زنده نگه داشتن روز جهانی قدس به عنوان 
محور جهان اســالم، حمایت از آرمان های قدس شریف به 
عنوان نخستین مسئله جهان اسالم و بسط فرهنگ مقاومت 

و شناساندن جنایات اسرائیل برگزار می شود.
گرجی خاطرنشان کرد: در این روز 2 پرچم ۴۵ متری ایران 
و فلســطین در روز راهپیمایی حمل می شــود و پس از آن 
38 پرچم امریکا و اســرائیل در محل مصال به آتش کشیده 
می شوند. وی تصریح کرد: اصول حاکم بر راهپیمایی نمایش 
اعتراض به اسرائیل، تبیین دامنه جنایات اسرائیل و اهداف 
سیاست های نظام سلطه و برجسته سازی نقش وحدت و امت 

 اجرا ویژه برنامه "مدافعان آزادی قدس" 
در چهارمحال و بختیاری

مهلــت شــرکت در هفتمیــن 
جشــنواره کتابخوانی رضوی در 
چهارمحال و بختیاری تمدید شد.

مدیرکل کتابخانــه های عمومی 
چهارمحال و بختیاری گفت : دهم 
تیرماه، آخرین مهلت ارسال آثار در 

بخش مکتوب و بیستم تیرماه آخرین مهلت شرکت در بخش 
الکترونیک است.

وی گفت : در این دوره از جشنواره ، شش عنوان کتاب در سه 
بخش  کودک، نوجوان و بزرگسال و با موضوع  های امام رضا 
)ع(، حضرت معصومه )س( و حضرت احمد بن موسی)ع( به 

مخاطبان عرضه شده است.
خلیل مقدم با بیان اینکه این جشــنواره به دو شیوه مکتوب 
و اینترنتی و در دو قالب فردی و خانوادگی برگزار می شــود، 
افزود : عالقه مندان برای دریافت منابع مســابقه می توانند 
به کتابخانه های عمومی سراسر استان و به  نشانی اینترنتی 
www.iranpl.ir جهت دریافت فایــل پی دی اف مراجعه 
کنند.پارسال بیش از پنج هزار نفر در چهارمحال و بختیاری 
در این جشنواره شرکت کردند.آیین اختتامیه جشنواره در 
دهه کرامت از سوم تا سیزدهم مردادماه به میزبانی شهرکرد 

برگزار می شود.

تمدید مهلت شرکت در جشنواره 
کتابخوانی رضوی

 رئیــس آمــوزش و پــرورش 
عشــایرچهارمحال و بختیاری از 
تجهیز مدارس سیار عشایر کوچرو 
به رایانه و شبکه اینترنت خبر داد.

 حاتم خالدی اظهار کرد: با دستور 
کار دولت تدبیر و امید در راستای 

استفاده از خدمات آموزشی برابر، تعداد 22 مدرسه سیار و 
نیمه سیار عشایر کوچرو مقطع ابتدایی در مناطق ییالقی 
این اســتان به اینترنت متصــل و از خدمات این شــبکه 

برخوردار شدند. 
وی برخــورداری دانش آموزان عشــایری مقاطع مختلف 
اســتان از خدمات اینترنتی طی ســه ســال گذشــته را 
یادآور شــد و گفت: با تمهیدات اندیشیده شده برای سال 
تحصیلی جدید هیچ گونه محدودیتی در سیســتم سخت 
 افزاری و نرم افزاری درآموزش و پرورش عشــایری استان

 وجود ندارد.
خالدی تعداد دانش آموزان عشــایری اســتان در مقاطع 
مختلف تحصیلی را 16۵ مدرسه عشــایری و 2 آموزشگاه 
شبانه در شهرستانهای اردل و سردشت لردگان اعالم کرد و 
گفت: تعداد 7۵00 دانش آموز در سه مقطع تحصیلی و در 
16۵ باب واحد آموزشی عشایری به تحصیل اشتغال دارند. 

تجهیز مدارس عشایر چهارمحال 
وبختیاری به رایانه

اسالمی در جهان است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به توزیع اقالم تبلیغاتی ویژه روز قدس گفت: 17 هزار 

اقالم تبلیغاتی ویژه روز قدس توزیع شده است.

 هم زمان با راهپیمایی روز قدس ویژه 
برنامه مدافعان آزادی قدس شریف در 

چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

مدیرعامل مرکز پزشکی هسته ای خبر داد:

راه اندازی مجدد مرکز پزشکی هسته ای چهارمحال وبختیاری

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
برای تکمیل و تجهیز زیرساخت های شبکه تعاون روستایی 

این استان 20 میلیارد ریال اختصاص یافته است.
ذبیح اهلل غریب تاکید کرد: این اقدام در راســتای عملیاتی 
کردن اجرای طرح 'ذخیره سازی محصوالت راهبردی مانند 

گندم با محوریت بخش خصوصی' از مجموع طرح های 13 
گانه اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی استان در سال جاری 

است.
وی افزود: با اجرای این طرح زیرساخت های چهار هزار تعاونی 

در چهارمحال و بختیاری تکمیل و تجهیز می شود.

غریب تصریح کرد: امسال تجهیز و راه اندازی 10 مرکز عرضه 
مســتقیم محصوالت کشــاورزی در چهارمحال و بختیاری 
اجرایی می شود که برای اجرای 100 درصدی این برنامه پنج 

میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.
غریب تاکید کرد: اجــرای طرح تجهیز و نوســازی ناوگان 
مکانیزه بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری از دیگر طرح 

های 13 گانه اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی استان است.

اختصاص20میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت های تعاون روستایی استان

توزیع 18هزارسبدکاالبین نیازمندان 
چهارمحال و بختیاری

۹ هکتار فضای گلخانه ای استان به 
کشت توت فرنگی اختصاص می یابد

پیشرفت 80 درصدی دو طرح 
ورزشی شهرستان بن

 راهیابی دانش آموزان بروجنی 
به فینال مسابقه بین المللی ریاضی

 رویشگاه طبیعی کرفس کوهی 
در کوهرنگ ثبت ملی شد

شهرستان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2168 | June 22, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2168 |  پنجشنبه 1 تیر 1396 | 27 رمضان  1438

يادداشت
غرق شدن مرد ۳۵ ساله در مجموعه قایقرانی زرین شهر 

مدیر حوادث و فوریت های اورژانس پزشــکی اصفهان گفت: مرد ۳۵ساله ای 
به دلیل بی احتیاطی و ورود غیر مجاز به آب هــای دریاچه مصنوعی مجموعه 

تفریحی قایقرانی ذوب آهن اصفهان در زرین شهر غرق شد.

اخبار

محیط زيست 

دو تن علوفه خشک نذر وحوش پناهگاه حیات وحش کاله 
قاضی اصفهان شــد. رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مبارکه گفت: یک خیر محیط زیست برای تغذیه 
وحوش و آهوهای پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله 

قاضی اصفهان، دو تن علوفه خشک اهدا کرد.
افروز باقری افزود: پیش از این نیز دوســتداران طبیعت به 
دلیل خشکسالی برای تعلیف وحوش مناطق تحت مدیریت 
محیط زیست استان بخصوص پارک ملی پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی، علوفه نذر و اهدا کرده بودند. پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضی، با مساحت حدود ۵0 هزار 

هکتار، در منطقه جنوب شرقی اصفهان واقع شده است.

یک عقاب نابالغ توسط دانش آموزان دوستدار محیط زیست 
به اداره حفاظت محیط زیست کاشان تحویل داده شد.

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان با بیان 
اینکه یک عقاب نابالغ که قدرت پرواز چندانی نداشت، وارد 
منطقه مسکونی شده بود گفت:  برای جلوگیری از آسیب 
بیشتر، به همت دانش آموزان کاشانی عالقه مند و دوستدار 
طبیعت، زنده گیری و با اطالع یگان شهرســتان، به اداره 

حفاظت محیط زیست منتقل شد.
محمود قهرمانی افزود: این پرنده مورد تیمار قرار گرفته و 

حال عمومی آن مناسب است.

سه شــکارچی غیر مجاز تبعه یکی از کشورهای خارجی، 
درمنطقه حفاظت شده داالنکوه از توابع شهرستان فریدن 

در شمال غرب استان اصفهان دستگیر شدند.
حسین خلیلی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فریدن گفت: این افراد به قصد شــکار پرنــده وارد منطقه 
حفاظت شده داالنکوه شــده بودند که محیط بانان حین 
گشت و کنترل، آنان را قبل از شروع به شکار و زنده گیری 
پرندگان شناســایی کردند. وی افزود: محیط بانان بعد از 
تعقیب خودروی متخلفان ،آنها را دستگیرکردند و از متهمان 
تعدادی وسایل شکاراز قبیل ضبط صوت، تور، کیسه و قفس 
زنده گیری به دســت آمد. وی افزود: پرونده این متخلفان 
برای رسیدگی، به مراجع قضائی استان اصفهان ارسال شد.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی از برگزاری آزمون توانمندسازی 
آموزش دهندگان ســوادآموزی در اواخر مرداد خبر داد و گفت: با  
توجه به درخواست آموزش دهندگان، زمان برگزاری آزمون پایانی، 

به اواخر مرداد ماه موکول شد.
علی باقرزاده بــا بیان اینکه آزمون آزمایشــی بــرای خودآزمایی 
آموزش دهندگان پیش بینی شــده اســت، تصریح کــرد: آزمون 
آزمایشــی بر اســاس آشــنایی با نوع ســواالت و میزان پیشرفت 
یادگیری آموزش دهنــدگان تا پایان خرداد ماه ۹۶ روی ســامانه 
آموزش های الکترونیکی قرار خواهد گرفــت.وی با تاکید بر اینکه 
تاریخ برگزاری آزمون در ســامانه اطالع رسانی می شــود، افزود: 
افراد می توانند با مراجعه به پروفایل خود در ســامانه توانمندسازی 
آموزش دهندگان، متناســب با میزان آمادگی نســبت به انتخاب 
تاریخ  آزمــون اقدام کــرده و درآزمونی کــه در نزدیک ترین مرکز 
 جهاد دانشــگاهی محل ســکونت خود برگزار می شــود، شرکت 
کنند. باقرزاده با اشاره به اینکه انتخاب مرکز آزمون و تاریخ شرکت 
درآزمون از طریق مراجعه به پروفایل بــرای تمامی کاربران الزامی 
است، بیان کرد: درصورت مراجعه افراد به مراکز آزمون بدون انتخاب 
تاریخ و محل آزمون از طریق پروفایل خــود، آزمون از آنان  به عمل 

نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه آزمون پایانی شــامل حداقل ۱00 ســوال چهار 
گزینه ای است که پاسخ دهندگان ۲ ساعت برای پاسخگویی زمان در 
اختیار دارند، افزود: آزمون نمره منفی ندارد و حدنصاب نمره قبولی 

درآزمون، پاسخگویی صحیح به حداقل ۶0 درصد سواالت است.

برگزاری آزمون توانمندسازی 
آموزش دهندگان سوادآموزی 

نذر علوفه خشک برای وحوش 
کاله قاضی

 تحویل عقاب به اداره 
محیط زیست کاشان

دستگیری شکارچیان غیر مجاز 
خارجی در داالنکوه اصفهان

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراســگان، پس از واحد نجف آباد، دارای یک برنامه استراتژیک ۲0ساله 
مدون در همه حوزه هاست. سید محمد امیری، در ششمین شورای دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان اظهار داشت: دانشگاهی که می خواهد به عنوان 
دانشگاه مطرح و شاخص در سطح کشور و حوزه بین الملل مطرح باشد، هرگز 
نمی تواند بدون برنامه و زیر ساخت های الزم به این هدف برسد. وی افزود: 
هیچ ارگان و سازمانی با برنامه های مقطعی، روزمرگی و تصمیمات لحظه ای، 
به قله های رفیع موفقیت نائل نشــده و رسیدن به موفقیت، نیازمند تعیین 

هدف، چشم انداز و برنامه ریزی برای رسیدن به آن است.
امیری با تاکید بر رعایت اصل صرفه جویی گفت: توجه به اصل صرفه جویی 
و مدیریت هزینه ها، سیاستی انقباضی یا ریاضتی نیست؛ بلکه برنامه ریزی 

برای درست هزینه کردن و مدیریت منابع مالی است.

آمادگی نیروهای 
امدادی براي پوشش 
راهپیمایی روز قدس

دانشگاه آزاد واحد 
اصفهان صاحب برنامه 

استراتژیک شد

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، از آمادگي نیروهاي امدادي 
براي پوشش راهپیمایي روز قدس خبرداد.

غفور راستین ، در خصوص اقدامات اورژانس اصفهان برای پوشش روز قدس اظهار 
کرد: اورژانس پیش بیمارستانی در سطح استان بخصوص در شهرستان اصفهان 
برای روز قدس آماده باش است و محل استقرار تیم های اورژانس جانمایی شده. 
وی اضافه کرد: سال هاي قبل که راهپیمایی در میدان امام برگزار می شد تقریبا 
۵0 تا ۶0 نفر به صورت سرپایی درمان می شدند. سال گذشته نیز ۵ تا ۱0 نفر 
با مشکل تنفسی به بیمارستان اعزام شــدند. مدیر مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی اصفهان ادامه داد: امسال اتوبوس آمبوالنس، چهار دستگاه آمبوالنس، 
دو دستگاه موتور آمبوالنس و مجموعا 40 نفر از پرسنل آموزش دیده اورژانس 
در محل برگزاری روز قدس حضور می یابند و از مردم مي خواهیم مسیر را برای 

آمبوالنس ها باز کنند تا مصدومان در کمترین زمان به بیمارستان منتقل شوند.

رشد 75 درصدی برخورد 
 پلیس فتای اصفهان 

با مزاحمت های اینترنتی

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان، با اشاره به برخورد قاطع این پلیس با هرگونه بداخالقی در فضای مجازی، از رشد 7۵ درصدی 
کشف پرونده مزاحمت های اینترنتی علیه اشخاص حقیقی خبر داد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی پیرامون برخی بداخالقی ها در  فضای مجازی اظهار 
داشت: متاسفانه برخی افراد در این فضا برای خود آزادی عملی قائل شده و در انتشار مطالب خود، به اصول و ارزش های اخالقی پایبند نیستند و تشویش 
اذهان عمومی، افترا، سیاه نمایی و نشر اکاذیب را علیه اشخاص حقیقی انجام می دهند که در صورت شکایت، پلیس فتا به این گونه پرونده ها به عنوان یک 
اقدام مجرمانه با جدیت رسیدگی می کند. وی بابیان اینکه پیگیری پرونده های بداخالقی در فضای مجازی علیه اشخاص حقیقی، نیاز به شاکی خصوصی 
دارد افزود: در صورت شکایت اشــخاص از مطالب توهین آمیزی که علیه آنها در فضای مجازی انتشاریافته، پلیس با جدیت پرونده آنها را پیگیری، عامالن 

آنها را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی می کند.

اولین نشست شــورای عالی بانوان با حضور جمعی از زنان 
کارآفرین اســتان و بانوان منتخب پنجمین دوره شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان، در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
شد. در این نشست اساس نامه شــورای عالی بانوان توسط 
زهرا اخوان نسب ریاست شــورای عالی بانوان اتاق بازرگانی 

اصفهان قرائت شد.
رییس شــورای عالی بانوان در این نشست با اشاره به تغییر 
ساختار از معاونت به شــورای عالی بانوان، گفت: در صورت 
افزایش جمعیت حاضر در شــورا، امکان مستقل شدن آن 
وجود دارد و می تواند به صورت اتــاق بازرگانی بانوان ایفای 

نقش کند.
زهرا اخوان نســب در ادامه تصریح کــرد: البته این موضوع 
ارتباطی با بحث تفکیک جنســیتی ندارد. بجز اینکه زنان 
درحوزه های اقتصادی همیشــه عقب تــر از آقایان حرکت 
کرده انــد، ظرفیتی نیز در ایــن باره وجــود دارد که باید به 
صورت خاص به آن پرداخته شود؛ به همین لحاظ آموزش ها 
و چارچوب های ویژه خودشان را دارند؛ تا به حدی که بتوانند 

در جامعه ایفای نقش کنند.
وی افزود: در مباحث علمی و دینی خودمان به شــورا بسیار 
تاکید شــده و در قرآن و احادیث نیز سفارش شده است که 
با هم مشــورت کنند تا به بهترین دیدگاه برای انجام کاری 

برسند.

رییس شورای عالی بانوان همچنین اظهار داشت: بر حسب 
سیاست گذاری های امســال، »معاونت بانوان« به »شورای 
عالی بانوان« تغییر نــام داد و به این ترتیــب اتاق بازرگانی 
اصفهان دارای دو شورای جداگانه بانوان و جوانان است که هر 

دو زیر نظر اتاق بازرگانی هستند.
وی طبق ماده 4 اساسنامه، در مورد اعضای تشکیل دهنده این 
شورا گفت: این شورا متشکل از ریاست شورا، دبیر شورا که 
توسط رییس شورا انتخاب می شود، ریاست اتاق بازرگانی، 
نایب رییس، نماینده صدا و ســیما و ســه نماینده دانشگاه 

اصفهان، شیخ بهایی و فرهنگ و هنر خواهد بود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، از طی مراحل پایانی بررسی 
و تصویب اساســنامه انجمن های اولیا و مربیان در سازمان 
امور اداری و استخدامی خبر داد و گفت: در اساسنامه جدید 
انجمن های اولیــا و مربیان، این انجمــن به صورت هیئت 

امنایی اداره خواهد شد. 
نورعلی عباســپور درباره آخرین روند تصویب اساســنامه 
جدید انجمن های اولیا و مربیان اظهار کرد: بررسی و تصویب 
اساسنامه، اکنون مراحل پایانی اش را در سازمان استخدامی 
می گذراند. در تعامل نزدیک با سازمان اموری استخدامی 
هستیم. هفته گذشته اشــکاالتی به طرح گرفته بودند که 

اصالح کردیم و دوباره تحویل دادیم. 
وی افزود: سال ۹4، اساسنامه ما مصوب شورای عالی آموزش 
و پرورش بود؛ اما طبق مصوبه شورای عالی اداری اساسنامه 
جدیدی را تدوین کردیم که بر اساس آن انجمن های اولیا و 
مربیان باید به عنوان یک مجموعه غیردولتی فعالیت کنند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیــان وزارت آموزش و پرورش، با 
بیان اینکه در آنجا پیش بینــی کردیم که انجمن به صورت 
هیئت امنایی اداره شود و یک مجموعه غیردولتی و مطالبه گر 
باشد گفت: قرار نیست انجمن، توجیه گر فعالیت های آموزش 
و پرورش باشد؛ بلکه باید جدای از آموزش و پرورش بتواند 
مطالبات اولیا را دنبال کند که این مورد در اساسنامه دیده 
شده است و برای اجرایی کردن آن منتظر موافقت و تصویب 

سازمان اداری  استخدامی هستیم.
به گفته عباسپور، امروزه به علت تغییر و تحول در ابزارها و 
تکنولوژی ها، بسیاری از مقوله ها از جمله آموزش به سرعت 
در حال تحول و تغییر هســتند و اگــر بخواهیم جامعه ای 
توانمند داشته باشــیم، ضرورت دارد افرادی توانا پرورش 

دهیم تا بتوانند تصمیمات مناسب اتخاذ کنند. 
وی با اشاره به اهمیت آموزش خانواده گفت: اگر توانمندی 
اولیای دانش آموزان را نادیده بگیریم، آسیب های اجتماعی 
روز به روز افزایــش خواهد یافت. در حــال حاضر بیش از 

۹۲هزار مدرسه دارای انجمن اولیا و مربیان هستند.

در صورت تصويب اساسنامه جديد صورت می گیرد؛

جدایی انجمن های اولیا و مربیان از آموزش و پرورش

آموزش و پرورششورای شهر

ريیس شورای عالی بانوان:

موفقیت زنان در عرصه های مختلف غیرقابل چشم پوشی است

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از انهدام ۱۳ باند سرقت احشام 
در اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به اینکــه اغلب دامداران در 
محافظت از احشام خود کمتر به رعایت نکات ایمنی توجه دارند، 
همین عامل باعث شده تا سارقان نیز به دلیل ارزش باالی گوشت 

قرمز، به سمت سرقت احشام رو آورند.
سرهنگ ستار خســروی با اشاره به رشــد ۱۹درصدی کشفیات 
پلیس آگاهی استان درزمینه سرقت احشــام طی دوماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: سال گذشته ۹ باند و 
در دوماهه اول امســال نیز 4 باند سرقت احشام توسط کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان شناسایی و منهدم شدند.
این مقام مسئول عنوان داشت: بخشــی از این باندها سرقت های 
خود را به عنف انجام می دادند و با حمله به دامداری و بستن دست 
و پای نگهبان یا چوپان و ضرب و شتم وی، دام ها را سرقت کرده و 

متواری می شدند.
سرهنگ خسروی درخصوص هویت سارقان اظهار داشت: سارقان 
احشــام اکثرا غیربومی هستند و فقط برای ســرقت به استان ما 
می آیند و پس از سرقت نیز دام ها را به اســتان های دیگر منتقل 

کرده و به مال خران می فروشند.
وی بیان داشــت: با انهدام باندهای مذکــور، چندین مال خر نیز 
شناســایی و دستگیرشــده و درمجموع بیــش از ۶00 تا 700 
 رأس دام مســروقه نیز کشــف و بــه مال باختگان تحویل شــده 

است.
رییس پلیس آگاهی استان خاطرنشــان کرد: تحقیقات ما نشان 
می دهد که اکثر سرقت های احشام در استان، درنتیجه سهل انگاری 
خود مال باختگان در ســپردن دام به چوپانان کم ســن و ســال، 

بی تجربه و اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت است.

ريیس پلیس آگاهی استان اصفهان  خبر داد:

 انهدام ۱۳ باند سرقت احشام
در اصفهان

مدیرعامل ستاد دیه کشور، از آزادی ۲هزار زندانی جرایم غیر عمد 
و غیر کالهبرداری تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.

اسدا... جوالیی اظهار کرد: پیش بینی می شود تا پایان ماه مبارک 
رمضان ۲ هزار زندانی نیازمند با جرایم غیر عمد و غیر کالهبرداری 
از زندان آزاد شــوند. مدیرعامل ســتاد دیه کشــور افزود: امسال 
بیش از ۳00 جشن گلریزان در کشــور برگزار می شود و تا امروز 
 ۶0 میلیــارد تومان بــرای آزادی زندانیان غیــر عمد جمع آوری 

شده است.
جوالیی با اشاره به آزادی تمام زندانیان غیر عمد کمتر از ۲0میلیون 
تومان گفت: در طرح بهار در قرآن ســال ۹۵ تا پایان اسفند تمام 
زندانیان غیرکالهبرداری و غیر عمد از زندان آزاد شدند و در حال 
حاضر عده بسیار کمی زندانی غیر عمد زیر ۲0 میلیون داریم که در 

طرح رمضان به سرعت آزاد خواهند شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشــور، وجود زندانیان با بدهی یک میلیون 
و دو میلیــون تومان بــا جرایم غیر عمــد را در زنــدان تکذیب 
کرد و ادامــه داد: این افراد دارای جرایم عمد هســتند و ســتاد 
 دیه فقــط موظف بــه کمــک بــرای آزادی زندانیان بــا جرایم 

غیر عمد است.

مديرعامل ستاد ديه کشور:

۲ هزار زندانی غیرعمد تا پایان ماه 
رمضان آزاد می شوند

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به جلسه 
روز گذشته خود با مسئوالن وزارت آموزش وپرورش گفت: مدرک 
و ســندی که دال بر لو رفتن ســواالت امتحانی باشد به دست ما 

نرسیده است.
میرحمایت میــرزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره جلســه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: روز 
گذشته یک جلسه کارشناســی میان کمیته آموزش با مسئوالن 
آموزش و پرورش درباره وضعیت حق التدریســی ها و آموزشیاران 

نهضتی و شهریه مدارس غیردولتی برگزار می شود.
وی افزود: ممکن است در حاشیه این جلســه نیز درباره ادعاهای 
مطرح شده مبنی بر لو رفتن سواالت امتحانی، از مسئوالن وزارت 
آموزش وپرورش گزارشی تهیه شود؛ البته بنده معتقد به لو رفتن 

سواالت امتحانی نیستم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: به این صراحت که گفته شــد خرید و فروش سواالت 

امتحانات نهایی بررسی می شود، این گونه نیست. 
میرزاده بیان کرد: هیچ مدرک و سندی که دال بر لو رفتن سواالت 

امتحانی باشد به دست ما نرسیده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش  در واکنش به لو رفتن 
سواالت امتحانی:

هنوز مدرکی به دست ما نرسیده است

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، از عملیــات پلیس فتای این 
فرماندهی در دستگیری مدیر یک سایت شرط بندی با گردش 

مالی 400 میلیارد ریالی در یکی از استان های کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سردار عبدالرضا آقاخانی درباره جزئیات 
شناسایی و دستگیری این متهم گفت: کارشناسان پلیس فتای 
استان با اشرافیت خود بر فضای مجازی و رصد و پایش سایت های 
اینترنتی توانستند یک سایت شــرط بندی با گردش مالی باال را 

که توسط فردی در یکی از اســتان های کشور مدیریت می شد، 
شناسایی کنند. وی افزود: کارشناســان این پلیس در راستای 
رصد اقدامات مجرمانه با سایتی روبه رو شدند که مدیر آن اقدام 
به طراحی بازی خاصی به روش شــرط بندی کرده که در ادامه 
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این فرد از این طریق توانسته 
به گردش مالی 400 میلیارد ریالی دست پیدا کند که در این زمینه 
تمامی حساب های مالی فرد مذکور نیز مورد شناسایی قرار گرفت. 

سردار آقاخانی با بیان اینکه شرکت کنندگان این سایت از سراسر 
کشور بودند اظهار داشت: بالفاصله کارشناسان وارد عمل شده و 
مراحل قانونی مسدودسازی این سایت را انجام دادند. وی افزود: با 
توجه به اینکه مدیر این سایت در خارج از استان سکونت داشت، 
ماموران پلیس فتای استان با اخذ نیابت قضائی به محل مذکور، 
اعزام شده و طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند و به 
همراه مدارک و مستندات جمع آوری شده تحویل مراجع قضائی 
دادند. فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: افرادی که 
در سایت های شرط بندی شــرکت می کنند نیز به نوعی مجرم 
هستند و براساس قانون، بارگذارنده ســایت های شرط بندی و 
استفاده کنندگان از این ســایت ها، هردو مرتکب اقدام مجرمانه 

شده اند و قانون برای هر دو طرف مجازات تعیین کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تشريح کرد:

جزئیات دستگیری مدیر سایت شرط بندی با ۴۰۰ میلیارد 
ریال گردش مالی

محمد نصیــری در گفت وگو با ایســنا، درباره جزئیات 
تشــکیل این خیریه هــا توضیــح داد و گفــت: همه 
بیمارســتان ها از زمان تاســیس، محل رجــوع مردم 
برای کار خیــر بوده اند، ضمن اینکه افــراد نیازمند نیز 
برای دریافت کمک به مددکاری مراجعه می کنند، اما 
چارچوب ساختار بیمارستان های دولتی حتی این اجازه 

را به بیمارســتان ها نمی داد که شماره حسابی مستقل 
داشته باشند تا خیرین پولی به آن واریز کنند. به همین 
منظور ســال گذشته وزیر بهداشــت ابالغیه ای درباره 
ضرورت تشکیل خیریه پشتیبان بیمارستانی در تمام 
۵80 بیمارستان دولتی و دانشگاهی کشور صادر کردند.

وی ادامــه داد: 40 درصد بنا و زمین بیمارســتان های 

تهران و به همین نسبت در شهرستان ها موقوفه هستند. 
به دلیل ساختار بیمارستان ها حتی مجبور بودیم بیمار 
نیازمند را به موسســات دیگری بــرای دریافت کمک 
ارجــاع دهیم و نمی توانســتیم صندوقــی برای جلب 
مشارکت در بیمارستان ها داشــته باشیم؛ در حالی که 
رویکرد سالمت جامعه نگر به ما نشان می دهد که عرصه 
فعالیت بیمارســتان محدود به درمان نیست، بلکه باید 
به بیمار هم توجه کرد. ممکن است فردی مبتال به فقر 
غذایی یا آسیب اجتماعی باشد که این موضوع نیازمند 
رهگیری از طرف بیمارستان است و تمام این اقدامات 

نیز تنها با رویکرد خیریه امکان پذیر می شود.
نصیری نتیجه ایجاد خیریه ها را جلب مشارکت و تقویت 
مــددکاری و فعالیت های اجتماعی در بیمارســتان ها 
دانســت و گفت: با همکاری وزارت کشــور تغییراتی 
در اســاس نامه ها ایجاد شــد تا طبق آن خیریه ها را در 
بیمارستان ها  مستقر و مددکار بیمارستان را به عنوان 
دبیر آن معرفی کنیم که در عین حال استقالل خیریه نیز 
مد نظر قرار داده می شود. بعد از ابالغیه وزیر بهداشت، 
جریانی در کشور ایجاد شــد که به دنبال آن در عموم 

بیمارستان ها خیریه ها تشکیل شده  است.
مدیر کل خیرین و موسسات خیریه معاونت اجتماعی 
وزارت بهداشت تاکید کرد: چشم انداز ما این است که در 
آینده مدیریت اجرایی بیمارستان ها را در قالب خیریه به 
مردم واگذار کنیم که این موضوع در قانون برنامه ششم 

توسعه نیز تکلیف شده است.
به گفته نصیری، این خیریه ها در بیمارستان ها تشکیل 
می شوند و پزشکان شاخص و هیئت علمی بیمارستان 
و خیرین، هیئت مدیره آن را تشــکیل می دهند. حوزه 
فعالیــت آنها نیز حمایــت و رهگیری خدمــات بعد از 
ترخیص بیماران و توسعه و تجهیز بیمارستان ها تعریف 
شده  است. در حال حاضر تقریبا تمام بیمارستان ها در 
مسیر ثبت این خیریه ها هستند و در برنامه داریم که تا 

پایان سال به رقم ۵80 خیریه در بیمارستان ها برسیم.

مدير کل خیرين و موسسات خیريه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، از تشکیل خیريه های بیمارستانی 
برای پیگیری وضعیت بیماران نیازمند پس از ترخیص و توسعه و تجهیز بیمارستان ها خبر داد.

جهت پیگیری وضعیت بیماران نیازمند؛

خیریه ها به بیمارستان های کشور می آیند
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دین و اندیشه بشکست عهد صحبت اهل طـریق را صاحب دلـی به مدرسـه آمد ز خانقـاه 
تا اختیـار کردی از آن، این فـریق را گفتم میـان عـابد و عـالِم چه فـرق بود 
گفت آن گلیم خویش به در می بََرد ز موج             وین جهد می کند که بگیرد غریق را

روز تبلیغات و اطالع رسانی دینی گرامی باد

جایگاه تبلیغ در روایات اسالمی کجاست؟  
قبل از شــروع بحث باید این نکته را متذکر شد که با توجه به 
بار معنایی که برای کلمه تبلیغ وجود دارد، بهتر اســت برای 
آموزه های دینی از تبیین دین اســتفاده کرد. در تبلیغ قرار 
است قسمت های خوب یک چیز عرضه شــود و این مسئله 
برای دین نمی تواند مصداق یابد؛ چراکه ما معتقدیم دین ذاتا 
و مجموعا چیز خوبی است و اگر درست تبیین شود با استقبال 
مردم روبه رو می شود؛ همان طور که حضرت رضا علیه السالم 
فرمودند: )إّن الّناَس لَو َعلُِموا َمحاِسَن َکالِمنا َلتََّبُعونا (»اگر مردم 
زیبایی های سخنان ما را می شــناختند، بی شک از ما پیروی 
می کردند.« اگر روایات را بررسی کنیم می بینیم که پیامبر)ص( 
از همان روزهــای ابتدایی اســالم به این موضــوع اهتمام 
ویژه ای داشــتند و پسر عمویشــان جعفر را به سرزمین های 
دور، آن ســوی دریای سرخ می فرستند تا اســالم را به مردم 
 حبشــه معرفی کند یا حضرت علی علیه الســالم را به یمن 

می فرستند.
همچنین من معتقدم کاری که امام رضا علیه الســالم انجام 
دادند و از مدینه به نقطه دور جهان اسالم یعنی خراسان آمدند 
تبلیغ بود آن هم از جنس تبلیغ فرامرزی و این مسئله نشان 
می دهد که اسالم فقط برای مسلمانان نیست بلکه برای همه 

انسانیت است.
یک مبلغ چگونــه می تواند در مخاطب   

تاثیر گذاری مناسبی داشته باشد؟
 مبلغ باید ذائقه مخاطب خود را بشناسد. اگر بدون توجه به نیاز 
مخاطب پیامی را بگوییم این پیام اثربخشــی خود را نخواهد 
داشت، متاســفانه گاهی ما فکر می کنیم هرچه بلدیم را باید 
بگوییم؛ چه مخاطب بپذیرد و چه نپذیرد. عرضه باید هم سو 
و همگن با تقاضا باشــد؛ به عنوان مثال اگر جایی که مردم به 
پنیر نیاز دارند ما عسل ارائه دهیم پس می زنند. متاسفانه در 
بحث های تبلیغی نیاز مخاطب را ندیده ایم. باید به این مسئله 
توجه داشته باشیم که ذائقه مخاطب سال به سال و حتی مکان 

به مکان تغییر می یابد.
در مباحث تبلیغی نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم نگاه 
تخصصی به تبلیغ است؛ باید برای مهدکودک ها، حسینیه ها، 
رسانه ها و... برنامه داشته باشــیم و به صورت تخصصی برای 

تبلیغ کادرسازی کنیم.
تبلیغ در کشور ما چه جایگاهی دارد؟  

در بحث هــای تبلیغی بــا یک حجــم تقریبا قابــل توجه 
روحانیونــی روبه رو هســتیم کــه در این عرصــه فعالیت 
می کنند؛ هر چند مطلوب نیســت و حتی در سال های اخیر 
 بحث های تبلیغی به خــارج از روحانیت نیز رســیده و افراد

کت و شــلوار پوش نیز به بحث تبلیغ دیــن پرداخته اند که 
خوب و بد این مســئله را بایــد در جایی دیگــر و به صورت 
تخصصی بحث کنیم. آنچه در این میان مهم اســت عملکرد 
نهادهای تبلیغی در این زمینه اســت که باید کار هدایتگری 
و حمایتگری انجام دهند و نه تصدی گری که متاســفانه این 
مسئله تصدی گری ســبب شــده که ما از تراکنش تبلیغی 
خوبی برخوردار نباشــیم؛ به طوری کــه در بعضی جاها که 
تبلیغ به طور جدی مورد نیاز اســت، کســی را نداریم و در 
 بعضی از جاهــا بیش از نیاز مبلــغ داریم و بایــد این نکته را

مد نظر قرار داد که بحث تبلیغ دینی را نباید فقط در بحث مبلغ 
ببینیم بلکه محدوده تبلیغ و اطالع رسانی دینی گسترده بوده 
و بحث کتاب، رسانه و هنر را در بر می گیرد و لزم است بررسی 
کنیم که در این زمینه چقدر موفق بوده  و در عرصه تولید کتاب 
چقدر به نیازهای جامعه توجه داشــته ایم و در حالی که نیاز 
امروز جهان بشریت بحث معنویت است، چقدر توانسته ایم از 
دین با نگاه معنوی اســتفاده کرده و کتاب هایی در این زمینه 

منتشر کنیم.
 استفاده از فضای مجازی در دنیای امروز با توجه به گستردگی 
آن، یکی دیگر از عرصه های تبلیغ است که نباید از ظرفیت های 
آن غافل شد. ما باید مرکز پمپاژی برای این عرصه داشته باشیم 
تا بتوانیم از ظرفیت های فضای مجازی برای تبلیغ دین، چه در 

داخل و چه در خارج کشور بهره ببریم.
چه شدکه به عرصه تبلیغ بین الملل ورود   

یافتید؟

یادگیری زبان انگلیسی باعث شد به عرصه تبلیغ بین الملل 

وارد شــوم. اولین اقدام من در این زمینــه، فعالیت در بعثه 
مقام معظم رهبری بــه عنوان زباندان و رابــط با حجاج غیر 
ایرانی بود. آنجا بود که متوجه شــدم نســبت به ایران چقدر 
بی اطالع هستند و حتی ذهن ها نسبت به ایران مسموم است و 
احساس کردم در فضای بیرون از کشور نیازمند آن هستیم که 
معارف ناب اسالمی را که از سویی در برابر هجمه های سنگین 
اسالم هراسی، ایران هراسی و شیعه هراســی و از سوی دیگر 
در برابر وهابیت )که نســخه بدلی و تقلبی اسالم ناب را تبلیغ 
می کند( قــرار دارد، به مردم بشناســانیم و معارف اهل بیت 
علیهم السالم را به گوش مردم برســانیم؛ لذا وارد این عرصه 
شدم و اولین سفرم در عرصه تبلیغ بین الملل کشور بالروس 
بود. وقتی از بالروس بازگشتم، نیاز کشورهای دیگر را با همه 

وجود درک کردم.
تبلیغ در خارج از کشــور به چه صورتی   

است؟
تبلیغ در خارج از مرزها محدودیت های زیادی دارد ولی به این 
معنا نیست که نمی شود کار کرد؛ بلکه باید از راه های مختلفی 
نســبت به این موضوع اقدام کــرد. در  تبلیــغ فرامرزی باید 
مهاجرت مجاهدانه داشته باشیم تا بتوانیم اسالم را به یک فرد 
نیازمند در آن سوی مرزها معرفی کنیم. ما نباید انتظار داشته 
باشیم که در کشورهای دیگر نیز حتما در مکان مذهبی تبلیغ 
کنیم. گاهی جایی می رویم که اصال مسجدی وجود ندارد، باید 
همان مدلی را پیاده کنیم که امام موسی صدر برای تبلیغ اسالم 
استفاده می کردند؛ باید در دانشگاه ها، کلیساها و هرجایی که 
 می دانیم صدای اســالم شنیده می شــود، وارد شویم و عمل 
کنیم.اســتفاده از فضای مجازی، حضــور در کنفرانس ها و 
سمینارها و حضور در مجالت علمی، ظرفیت هایی برای تبلیغ 

در خارج از کشور  است که باید به آن توجه کرد.

با توجه به پیدایش جریان های تکفیری که   
اسالم غیر واقعی را عرضه می دارند و به این ترتیب باعث 
پدیده اسالم هراسی به طور گسترده در جهان شده اند، 

تبلیغ اسالم حقیقی چه اهمیتی می یابد؟
با توجه به حضور این جریان ها کار امروزه سخت تر از گذشته 
شــده؛ چرا که در درجه اول باید آن تصویــر غلطی را که این 
جریان ها از اســالم به جهان معرفی کرده اند، پا ک کرد و بعد 
آن پیام درست را انتقال داد. البته من معتقدم که این حضور 
جریان های تکفیری ظرفیت های مناســبی را برای تبلیغ ما 
فراهم کرده اســت؛ چرا که امروزه ذهن ها حالت پرسشگری 
نسبت به اسالم یافته و زمینه برای شناخت اسالم بیش از بیش 
مهیا شده است. ســوال های متعدد در شبکه های اجتماعی و 
گوگل از اسالم، خود مؤید این مسئله است و ما باید به بهترین 
شکل وارد شده و با مدیریت صحیح و ارائه جواب های شایسته 

فضا را به سمت خودمان تغییر دهیم.
باید اداره کرســی های اسالم شناســی را )که امروزه توسط 
یهودیان و وهابیت در جهان اداره می شود(، به دست بگیریم و 

اسالم حقیقی را به جهان معرفی کنیم.
موضوع شــیعه هراســی یکی دیگر از   
بسترهایی است که دشــمنان منطقه ازآن علیه ما 
استفاده ابزاری کرده اند؛ وظیفه علما و مبلغین شیعه 

برای ارائه یک چهره واقعی از مکتب تشیع چیست؟
الن به واژه شــیعه آلرژی پیدا شــده؛ ما باید استراتژی خود 
 را تغییر دهیم و هرگاه پرســیدند، بگوییم مــا پیرو اهل بیت 
علیهم السالم هستیم؛ اما کار تبلیغی خود را انجام دهیم. باید 
مفاخر شــیعه و معارف فاخر خود را به زبان های بین المللی 
 معرفــی کــرده و همچنیــن از ابزارهای مختلــف هنری و 
رسانه ای برای معرفی معارف شیعی استفاده کنیم. ما منابع 
سرشار معرفتی داریم که برای نشــر آنها باید از همه ابزارها 
استفاده کنیم؛ این در حالی است که ما خام فروشی می کنیم! 

باید بر اساس نیازهای مردم هر کشور، اطالعات را در اختیار 
آنها قرار دهیم. نیازهایی که مردم مالزی دارند با نیازی که در 
ژاپن وجود دارد متفاوت است. مثال در مالزی بحث های شیعه 
و سنی بسیار مطرح است؛ اما در ژاپن مباحث اخالقی طرفدار 

بیشتری دارد.

مانایی و گسترش دین خدا در گرو »تبلیغ« است. اگر امروزه عطر خوش وحی در 
قالب مذهب و آموزه های اخالقی در میان آدمیان پراکنده شده، بدان سبب است که 
پیامبران، اولیای الهی و سپس مبلغان بزرگ دینی، به خوبی از عهده امر تبلیغ دین 
برآمدند و در کار تبلیغ، هرگز کوتاهی نورزیدند. قرآن کریم وظیفه اصلی پیامبران 
ُسِل اِلَّ الَْبالُغ الُْمبین؛  را تبلیغ آیین الهی دانسته است و می فرماید: »َفَهْل َعَلی الرُّ
آیا بر )عهده( پیامبران، چیزی جز تبلیغ آشکار است.« اهمیت تبلیغ تا آنجاست که 
خداوند در قرآن کریم به پیامبر خود می فرماید: »اگر آنچه را برتو نازل کردیم تبلیغ 
نکنی، )در واقع( رسالت خود را انجام نداده ای.« اساسا در پرتو تبلیغ، راه سعادت و 
هدایت بر روی انسان ها گشوده و مبانی اصلی فرهنگ اسالمی تبیین و درونی می 
شود. با تبلیغ است که می توان به مبارزه با فرهنگ بیگانه غرب رفت؛ همان طور که 
مقام معظم رهبری می فرمایند:»برای اینکه بتوانیم بر فرهنگ غلط غربی غلبه کنیم 
و فرهنگ غنی اسالمی راـ  که بهترین و بزرگ ترین فرهنگ دنیاستـ  جایگزین 
آن ســازیم، واجب است که نخست ایمان اســالمی در ذهن مردم و اندیشه های 
 نوین اسالمی به مردم ارائه شده و ســپس این فکر با این پشتوانه به دنیا عرضه 

شود.«

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان  با اشاره  اعظم
به فرمایشات حضرت امام خمینی)ره( با مضمون»هرچه  حاجی رضازاده

فریاد دارید بر سر اسراییل غاصب فرد بیاورد« و همان طور که مقام معظم رهبری 
نوید و بشــارت نابودی این رژیم را در آینده ای نزدیک دادند، بر ضرورت حضور 
مســلمانان در عرصه میدانی روز جهانی قدس، تبلیغ این روزجهانی همچنین 
رسیدن فریاد مظلومیت مردم مظلوم فلسطین و ابراز تنفر از صهیونیست جهانی 

تاکید کرد.
حجت السالم و المسلمین رحمت ا... اروجی بیان داشت: سازمان تبلیغات اسالمی 
به برکت نظام مقدس جمهوری اســالمی و تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی 
)ره( در اول تیرماه سال 1360، به عنوان یک نهاد »انقالبی« و »ولیی« در عرصه 
تبلیغ معارف توحیدی و مکتب والی اهل بیت عصمت و طهارت)ع( تاسیس شد.

وی اطالق ویژگی انقالبی را به دلیل عدم حضور این سازمان قبل از انقالب دانست 
و افزود: سازمان تبلیغات اسالمی به دستور مستقیم رهبر معظم انقالب، تاسیس 
و رییس آن به حکم مستقیم ملی فقیه انتخاب گردید که شایسته اطالق ویژگی 

»ولیی« است.
بویین میاندشت، فاقد  سازمان تبلیغات اسالمی  است

اروجی با اشاره به اینکه در اســتان اصفهان بجز بویین میاندشت، 25 شهرستان 
دارای سازمان تبلیغات اسالمی تاسیس شده است، از وجود سه دفتر نمایندگی در 

شرق اصفهان شامل ورزنه، هرند و کوهپایه خبر داد.
وی جامعه »شبکه تبلیغ دین« را به عنوان یکی از گروه های هدف سازمان تبلیغات 
اسالمی متشــکل از ائمه محترم جمعه وجماعت مســاجد، ادارات، موسسات و 
همچنین فارغ التحصیالن حوزه های علمیه خواهران، مبلغان سنتی در شهرها 

و روستاها دانست.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان »تشکل های دینی« شامل 
هیئات مذهبی، مداحان، کانون های فرهنگی و تبلیغی و انجمن های اسالمی دارای 

مجوز را به عنوان گروه دوم معرفی کرد.
اروجی از گروه سوم مخاطبین، تحت عنوان »جامعه قرآنی استان« یاد و تصریح 
کرد: این گروه شامل موسسات قرآنی، خانه های قرآن روستایی و شهری، همچنین 
حافظان، قاریان،گروه های توحیدخوانی و مربیان، اساتید روخوانی و روان خوانی تا 

مهارت حفظ و قرائت قرآن کریم هستند.

وی گروه آخر را شــامل جمعیت بانوان فرهیخته در عرصه فعالیت های دینی و 
فرهنگی دانست و گفت: این بانوان با مدرک فوق لیســانس یا سطح 4حوزوی، 

جمعیت پویا و منتخبی را تشکیل دادند.
دبیرستان صدرا در اصفهان، رتبه دوم کشوری را دارد

این مقام مســئول از تاســیس دبیرســتان علوم و معارف صدرا به عنوان یکی 
از اقدامــات موثر این ســازمان خبر داد و افزود: اســتان اصفهــان از نظر تعداد 
 دبیرستان ها و دانش آموزان محصل در این دبیرستان )صدرا(، رتبه دوم کشوری را 

دارد.
اروجی ادامه داد: 11باب دبیرســتان علوم و معارف صدرا در 5 شهرستان استان 
با همکاری آموزش و پرورش در رشــته تخصصی علوم و معارف اسالمی مقطع 

دبیرستان اول و دوم، مشغول خدمت به 781 نفر از جوانان هستند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان، مهم ترین وظیفه این سازمان را 
نظارت و هدایت گری جوامع هدف دانست و از ویژگی های آن در افق چشم انداز 
بیست ساله، به پویایی، بالندگی، نوآوری و سازمانی به دور از کمیت های متراکم و 

فارغ از تصدی گری اشاره کرد.
اروجی ویژگی دیگر این ســازمان را تعامل با نهادهای دینــی و مدنی، نخبگان 
عرصه دین، دستگاه های فرهنگی، روحانیت معظم، کانون ها و تشکل های دینی 
و مردمی عنوان کرد و گفت: این سازمان از سامانه های مطالعاتی و تبلیغاتی در 
زمینه های دشمن شناسی، جریان شناسی، مخاطب شناسی و نیازشناسی جامعه  

استفاده می کند.
وی درحوزه فعالیت های اداری و مالی، به اخذ بیش از 50 سند مالکیت خانه های 
عالم، 50 مورد پیگیری و اقدام جهت صدور سند خانه های عالم، همچنین صدور 
75جلد پروانه ســاخت جهت خانه های عالم روســتایی و 55 مورد صدور سند 
تک برگی امالک و مستغالت ملکی جهت مجتمع های فرهنگی و  تبلیغی اشاره 
کرد. مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان، 1700ساعت نفر آموزش 
ضمن خدمت کارکنان ادارات، 12نشست کارگاه آموزش ویژه مدیران شهرستانی 
و18باب ساختمان مجتمع های آموزشــی و فرهنگی در سطح استان را از جمله 
عملکردهای دیگر این سازمان دانست و از وجود  250باب خانه عالم و 40 باب خانه 

در حال تجهیز خبر داد.
اروجی افزود: در ســال گذشــته بیش از 70هزار مبلغ غیرحوزه استقرار، جهت 
حضور در مناسبت های مذهبی در سه حوزه توزیع مبلغ غیربومی، مبلغین مقیم و 
همچنین فعالیت های ویژه در ایام ولدت و شهادت های ائمه اطهار نیز داشتیم که 

شاهد افزایش 10درصدی نسبت به سال 1394بودیم.
وی از محورگفتمان دینی، به موضوع آسیب های اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، دین 
و زندگی و سواد رسانه ای اشاره کرد و گفت: سال گذشته 938گفتمان همایشی 
 درسطح استان برگزار شــد که جمعیتی بالغ بر 4947 نفر را تحت پوشش قرار 

داده است.
اروجی در پایان خاطرنشان ساخت: 4854هیئت مذهبی، همچنین420کانون 
فرهنگی و 25 انجمن اسالمی، مجوز رسمی از سازمان تبلیغات اسالمی دریافت 
کردند؛ همچنین اسامی 4704نفر از مداحان برادر و خواهر در سامانه طوبی ثبت 

شده است.
اختصاص 10 درصد از معتکفین کشور به اصفهان

وی از اختصاص بیش از 10درصد جامعه معتکفین کشــور به اســتان اصفهان 
خبرداد و گفت: در این مراسم از ظرفیت 576 مسجد روستایی و شهری استفاده 
 شد و همچنین شــاهد شــرکت بیش از 85هزار نفر از جوانان و مردم اصفهان 

بودیم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان خبرداد:

اختصاص 10 درصد از معتکفین کشور به اصفهان

 در گفت وگو با دکتر جهانگیری، مبلغ بین المللی مطرح شد:

حضور جریان های تکفیری ظرفیت های مناسبی را برای تبلیغ اسالم فراهم کرده است
 سمیه مصور حضور در حوزه علمیه، مسیر اولین تغییر بزرگ در زندگی شاگرد درسخوان مدرسه بود و بعدها دیدن کلیپی از شهید بهشتی، زندگی طلبگی او را به سمت و سوی دیگری کشاند. صحبت 
از حجت السالم دکتر یحیی جهانگیری است که پسوند »سهروردی« فامیلش، یادآور نام یکی از بزرگ ترین فیلسوفان مسلمان است. با فرا رسیدن روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی،  فرصتی دست داد تا 
گفت وگویی را ترتیب دهیم با دکتر جهانگیری که طی سال های گذشته حجم فعالیت های انجام شده او را به عنوان یکی از سرشناس ترین مبلغان بین المللی تبدیل کرده است. با ما در این گفت وگو همراه شوید:

استفاده از فضای مجازی، حضور در کنفرانس ها و 
سمینارها و حضور در مجالت علمی، ظرفیت هایی 
برای تبلیغ در خارج از کشور  است که باید به آن 

توجه کرد

 اداره کرسی های اسالم شناسی که امروزه توسط 
یهودیان و وهابیت در جهان اداره می شود را به 
دست بگیریم و اسالم حقیقی را به جهان معرفی 

کنیم
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والیبالیستاصفهانیلژیونرمیشود
 محمدجــواد معنوی نــژاد ، ســتاره اصفهانی تیم ملــی والیبال کشــورمان  کــه در هفته دوم 
لیگ جهانی ۲۰۱۷ درخشــش خیره کننده ای داشــت و  تحسین بیشتر رســانه های ورزشی و 

هم تیمی های خود را برانگیخت  اخیرا با پیشنهاد تیم ورونای ایتالیا  مواجه شده است.

مالقات احسان روزبهانی و ناطق نوری منجر به برطرف شدن کدورت 
دو ساله این ملی پوش و رییس کهنه 
کار فدراسیون بوکس شد. ظهر روز سه 
شنبه  با میانجیگری دکتر دادکان، 
احسان روزبهانی و پدرش در محل 
فدراسیون بوکس حاضر شدند و با 
احمد ناطق نوری مالقات صمیمی 
داشتند که منجر به رفع کدورت های 

دو ساله و آشتی طرفین شد.
احسان روزبهانی که سرشناس ترین 
چهره رشته بوکس اســت ماه ها پیش از المپیک ریو با دخالت ها و 
کارشکنی های برخی افراد داخل فدراسیون با ناطق نوری، رییس 
کهنه کار این فدراسیون به مشکل برخورد. تا جایی که مصاحبه های 
جنجالی طرفین عرصه را برای فعالیت مثمر ثمر این ورزشکار تنگ و 
تنگ تر کرد و روزبهانی برخالف شایستگی های فنی نتوانست در ریو 
خوش بدرخشد. حاال و بعد از گذشت بیش از یک سال روزبهانی در 
شرایطی که انتظار می رفت یک نفر از داخل فدراسیون میانجیگری 
کند با وساطت یک فرد خارج از مجموعه بوکس)دکتر دادکان( با 
ناطق نوری آشتی کرد. این احتمال می رود که روزبهانی در آینده ای 

نزدیک در اردوی تیم ملی بوکس حضور یابد.

احمدرضا عابــدزاده معروف اســت به اینکه هنگام دســت دادن 
با چهره هایی که آنها را دوســت دارد 
خیلی محکم دست می دهد به طوری 
که دست آنها حسابی درد می گیرد. 
یک بار او دســت علی کریمی را در 
جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی چنان 
فشــار داد که صدای فریاد کریمی 
را همه شــنیدند. عابدزاده حتی این 
شوخی را با علی دایی هم انجام داده 
و جالب اینکه یک شنبه شب وقتی او به مالقات 
رییس جمهور رفت خیلی ها نگران شدند که نکند احمدرضا... به هر 
حال دکتر روحانی خیلی سریع با عابدزاده دست داد و قضیه ختم به 
خیر شد. در واقع عقاب آسیا اینجا را مراعات کرد و البته کلی هم با 

رییس جمهور گفت و خندید.

 آشتی روزبهانی و ناطق نوری 
در فدراسیون

ماجرای دست دادن عقاب با رییس جمهور؛ 

ترس!

اتفاق روز

ماجرای روز

خبر روز

واکنش روز

فوتبال جهان

مستطیل سبز

آخرین اخبار از وضعیت طالیی پوشان اصفهان؛ 

 ملی پوشان از ۴ تیر
 ملحق می شوند

در تیم االهلی عربســتان اتفاقی افتاده که حتما باعث خوشحالی 
پرسپولیســی ها خواهد شد؛چرا که 
پرســپولیس در مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا باید با 
این تیــم بازی کند. عمر الســوما 
مهاجم ســوری و ۲8 ســاله تیم 
االهلی مصدوم است و پزشکان این 
تیم سعی داشتند او را به بازی رفت 
دو تیم در روز سه شــنبه 3۱ مرداد 
برسانند، اما مشــخص شده که مصدومیت او 
شدید اســت و قطعا نمی تواند در بازی رفت دو تیم حضور داشته 
باشد. او یکی از بهترین بازیکنان تیم االهلی است و غیبتش برای 

این تیم ناامید کننده محسوب می شود.

سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد با انتشار بیانیه ای نسبت به 
شــایعه فرار مالیاتی خود در اسپانیا 

واکنش نشان داد.
روز سه شنبه رسانه های اسپانیایی 
گزارش دادند ژوزه مورینیو نیز به 
مانند کریستیانو رونالدو متهم به 
فرار از پرداخت مالیات شده است. 
با این حال ســرمربی پیشین رئال 
مادرید این موضــوع را باور ندارد.به 
گزارش میرر، ژوزه مورینیو با انتشار بیانیه ای 
نسبت به شایعه منتشر شده واکنش نشــان داد. مورینیو در این 
بیانیه تاکید کرد هیچ نامه ای از مقامات دولت اسپانیا مبنی بر فرار 
از پرداخت مالیات دریافت نکرده است.سرمربی منچستر یونایتد 
مدعی شد بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱3 که در اسپانیا زندگی 
می کرد ۲۶ میلیون یورو مالیات پرداخت کرده بود.مورینیو متهم 
شده است که ۲/9۱ میلیون پوند مالیات خود مربوط به تبلیغات 

را پرداخت نکرده است.

در حالی که یک ســال از قرارداد اوزیل و سانچس باقی مانده، شایعات 
درمورد جدایی آنها بســیار مطرح می شود و هنوز 
خبری از تمدید قرارداد این دو بازیکن 
مطرح نیست. بدین ترتیب ممکن است 
که آرسنال خیلی راحت این دو ستاره 
خود را در پایان فصــل بعد به عنوان 
بازیکــن آزاد از دســت بدهد و ضرر 
زیادی روی دست ونگر و تیمش باقی 
بماند. از همین رو آنها می خواهند جلوی 
تکرار چنین سناریو هایی را بگیرند و از 

حاال به فکر تمدید قرارداد با آرون رمزی هستند. 

ستاره االهلی به بازی با پرسپولیس 
نمی رسد

 واکنش آقای خاص
 به اتهام فرار مالیاتی

 تالش آرسنال برای تمدید قرارداد 
با آرون رمزی

ســپاهان اصفهان با آمدن زالتکو کرانچار جان دوباره 
گرفته و تمرین های تیم نیز با حضور این مربی کروات 
و همچنین بازیکن جدید در اصفهان در حال پیگیری 
اســت؛ همچنین یک بازیکن جدید افغان این روزها با 
سپاهان تمرین می کند تا شــاید نظر مثبت کرانچار را 

به خود جلب کند.
مرتضی رمضانی، مدیر رسانه ای تیم فوتبال سپاهان در 
گفت و گو با ایسنا، ابتدا درباره غیبت ساسان انصاری و 
ملی پوشان در تمرین های سپاهان اظهار کرد: ساسان 
انصاری در روز افتتاحیه تمرین های تیم حضور داشت 
و ازدوشنبه هم به ما ملحق شــد. این بازیکن با اجازه 
کرانچار به مرخصی رفته بود. همچنین پورقاز و آقایی 
دو ملی پوش تیم با دســتور ســرمربی تــا چهارم تیر 

استراحت می کنند.
وی در مــورد جذب بازیکــن خارجی نیــز بیان کرد: 
یکسری بازیکن خارجی توسط ایجنت ها از طریق نامه 
و ارســال فیلم به کرانچار پیشنهاد شده که تعدادشان 
زیاد اســت. تعدادی از آنها با نظر کرانچار در تمرین ها 
شرکت می کنند. یک بازیکن افغان هم سه چهار جلسه 
با تیم تمرین کرده و کرانچار یکشنبه نظرش را در مورد 

او خواهد داد.
مدیررسانه ای باشگاه سپاهان همچنین درباره سهمیه 
باقی مانده تیم برای جــذب بازیکن لیگ برتری گفت: 
کادرفنی تیم به نیازها نگاه می کند و عجله ای هم دراین 
زمینه ندارد چــون زمان زیادی باقی مانده اســت. به 
هرحال جبارف هنوز تکلیفش مشخص نشده و خروج 
احسان حاج صفی هم تاحدودی قطعی است؛ بنابراین 

باید سهمیه آخر را با برنامه ریزی جذب کرد.
رمضانی درباره آخرین وضعیت احسان حاج صفی، علی 
کریمی و سرور جبارف گفت: باشــگاه یونانی با توجه 
به اینکه حاج صفی بازیکن آزاد اســت، مکاتبه ای با ما 
نداشــته تا در جریان انتقالش قرار بگیریم. با این حال 
ما اشــتیاق کامل خود را به تمدید قرارداد این بازیکن 
ابراز کرده ایم، اما حاج صفی از باشگاه خواسته که اجازه 
دهند امسال خارج از کشور بازی کند. علی کریمی نیز 
بازیکنی است که هر باشگاهی دوست دارد او را داشته 
باشد. سپاهان هم خانه اوست و عالقه زیادی به جذبش 
داریم. ابتدا باید صحبت هایی با او داشته باشیم و شاید 
نیاز به بررسی های بیشتر باشــد. در مورد جبارف هم 
موضع باشگاه، همان مواردی بود که در بیانیه اعالم شد 

و اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده است.

باشگاه ذوب آهن پس از مشخص کردن سرمربی جدید تیم فوتبال خود 
و سپردن هدایت این تیم به امیر قلعه نویی فعالیتش را در نقل و انتقاالت 
پیش از فصل آغاز کرد و اولویت این تیم تمدید قرارداد بازیکنان فعلی بود. 
از آنجایی که بودجه این باشگاه در فصل پیش رو افزایش آنچنانی نداشته، 
مسئوالن ذوب آهن تا این لحظه نتوانسته اند برخی بازیکنان خود را راضی 
به تمدید قرارداد کنند. ۶ بازیکن فصل گذشته این تیم که قراردادشان به 
اتمام رسیده و بین آنها بازیکن ملی پوش هم حضور دارد، پیشنهاد مالی 
هیئت مدیره را نپذیرفته اند و برگه تمدید قرارداد خود را امضا نکردند.

باشــگاه ذوب آهن به دلیل مشکالت مالی نتوانســته رقم درخواستی 
بازیکنانش را تامین کند و به همین دلیل مسئوالن این باشگاه اصفهانی 

در حال چانه زنی با این ۶ بازیکن هستند تا در نهایت به نتیجه برسند.

در ســال منتهی به جام جهانی، چند ملی پوش با علم به این مســئله که 
کی روش اعتقادی به لیگ ایران ندارد جرأت نمی کنند با تیم های داخلی 

قرارداد ببندند چون می ترسند کارلوس قید آنها را بزند.
کارلوس کی روش اعتقاد عجیبی به حضور بازیکنان ایرانی در اروپا دارد و 
می گوید آنها باید برای پیشرفت به قاره سبز بروند. همین عامل سبب شده 
تا حاج صفی و رضاییان هم مثل خیلی های دیگر تالش کنند به اروپا بروند. 
جالب اینکه در ســال منتهی به جام جهانی چند ملی پوش با علم به این 
مسئله که کی روش اعتقادی به لیگ ایران ندارد جرأت نمی کنند با تیم های 
داخلی قرارداد ببندند. به هر حال با حضور در اروپا هم شــانس ملی پوش 
شدن آنها بیشتر می شود و هم امکان پیشرفت فنی برای بازیکنان ایرانی 

فراهم خواهد شد.

 مشکالت مالی
 بیخ گوش تیم ذوب آهن

کارلوس باعث جدایی 
حاج صفی شد

جمله ای از کارلوس کی روش باید کلیدواژه بحث ها در فوتبال ایران باشد: 
»این فوتبال تا چند سال دیگر روی سر شما خراب می شود.« این جمله 
هزار معنا دارد و در هزار بحث و مسئله مصداق می یابد. یک مصداقش را 
نه در جشن صعود پی در پی به جام جهانی، بلکه در بازار نقل و انتقاالت 
پیدا می کنیم. در باشگاه هایی که ساختمان اندیشه و تفکرشان فروریخته، 
باشگاه های ورشکســته که یک قدم از راه شکســت و بیهودگی پا پس 
نمی کشند. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تماشاگران این آوار هستند . 
برای تغییر راه حرف می زنند، اما همه چیز در حد یک حرف باقی می ماند 
و  یک قدم بیشتر و پیش تر از حرف برداشته نمی شود.نقل و انتقاالت فرا 
رسیده و تیم های بدهکار و ورشکسته همچنان تیم های چند ده میلیاردی 
می بندند و برای پرداخت این قراردادها ماللی ندارند. مدیران باشگاه ها در 
رویای کوچک برنده بودن در بازار نقل و انتقاالت، بعد از قراردادهای گزاف 
عکس یادگاری را روی کانال تلگرام باشــگاه می فرستند، با لبخندهایی 
که حیرت آور است. هیچ کس نمی پرسد شما چرا با این شتاب به سمت 
ورشکستگی بیشــتر قدم برمی دارید و چرا در عین بدهکاری و بحران 
اقتصادی از ولع خرید و ارقام گزاف دست نمی کشید؟ این بازیکنانی که 
یک میلیارد و بیشتر طلب می کنند، قیمت جهانی شان چند است؟داستان 
بازیکنان فوتبال در ایران را از زاویه ای دیگر هم باید دید. بازیکنان فوتبال 
در ایران پیش از آنکه مطالبات خود را از باشــگاه ها دریافت کنند، باید 
مالیات قراردادشان را بپردازند. بسیاری از بازیکنان از دو یا سه فصل پیش 

همچنان از باشگاه های پیشین خود طلبکارند، اما مالیات قراردادشان را 
پرداخت کرده اند و در آینده نیز بعید است که به این آسانی ها به مطالبات 
خود برسند.باشگاه های بی تعهد اما بدون آنکه مسائل اقتصادی خود را حل 
کنند، در نقل و انتقاالت قراردادهای چند صد میلیونی و چند میلیاردی 
می  بندند. بازیکنانی که موقعیت هایی ممتاز در فوتبال ایران دارند، اغلب 
به پول خود می رسند و قراردادهای میلیاردی خود را دریافت می کنند، 
اما بسیاری از بازیکنان متوسط در فوتبال ایران همیشه گرفتار بحران های 
اقتصادی فوتبال هســتند و قراردادهای چند صد میلیونی شان فقط در 
حرف منعقد شده و در عمل خبری از این پول ها نیست. جامعه اما همه  
بازیکنان فوتبال را متمول و زیاده خواه می شناسد  .فدراســیون فوتبال و 
سازمان لیگ هیچ واکنشی در مقابل تیم های بدهکار ندارند و با مدیران 
بی تعهد این باشگاه ها سازگارند و تهدید باشــگاه های بدهکار فقط در 
مصاحبه ها و در اخبار خبرگزاری ها کاربرد دارد.  از میان تیم های بدهکار 
فقط آنها که از سوی فیفا دچار محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت شدند، 
عاقبتی از بلبشوی مدیریت خود دیده اند. بقیه چون شاکیان داخلی دارند 
و همیشه از فدراسیون فوتبال ایران مماشات دیده اند، راه خود را می روند و 
هیچ تغییری در این روند ویرانگر نمی دهند.فدراسیون، همان فدراسیونی 
که ســرمربی  تیم ملی و متخصص ترین چهره اش از خراب شدن سقف 
فوتبال خبر داده، برخوردهایش با این بحران از زمین تا آسمان با آنچه فیفا 
انجام می دهد، فاصله دارد. محرومیت و ممنوعیت تیم های بدهکار فلسفه 
دارد اما فدراسیون درک درستی از این فلسفه ندارد. می سازد و مراعات 
می کند تا ساختمان فوتبال با بدترین مهندسی باال برود و ما بی تفاوت 
به هشدار یک متخصص بزرگ به نام کی روش روزها را می گذرانیم. انگار 

منتظریم تا فروریختن را تماشا کنیم.

درحاشیه
وعده ترسناک کی روش؛

 کسی کاری نمی کند؟

قاب روز

فتح ا... زاده در یک قاب ویژه
عصر سه شنبه و در مراسم تجلیل از مدیران برتر باشــگاه های فوتبال ایران، از پنج مدیر برتر پس از انقالب 
شکوهمند اسالمی تقدیر به عمل آمد. در این مراسم که به همت اتحادیه  باشگاه های فوتبال کشور در دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار شد، از محمدرضا ساکت به پاس دوران طالیی و مقتدرانه باشگاه سپاهان در زمان حضور 

او تقدیر و رییس سازمان تیم های ملی به عنوان یکی از پنج مدیر برتر باشگاهی پس از انقالب معرفی شد.
در مراسم تقدیر از مدیران برتر باشگاه های فوتبال ایران همچنین از سید محمدکاظم اولیایی، علی فتح ا... 

زاده، کریم مالحی و امیر عابدینی هم به عنوان دیگر مدیران برتر باشگاهی در سه دهه اخیر تقدیر شد.

در حالی که این روزهــا موضوع انتقال علیرضــا بیرانوند به 
فنرباغچه مطرح اســت، یکی از روزنامه های ترکیه ای مدعی 
شــده که این باشــگاه، بیرانوند را به عنوان دروازه بان سوم و 

قرضی می خواهد.
یکی از رسانه های ترکیه با تایید عالقه سران باشگاه فنرباغچه 
برای جذب بیرانوند، مدعی شده است: باشگاه فنرباغچه در نظر 
دارد علیرضا بیرانوند، دروازه بان ایرانی را که به شــروع سریع 

بازی و ارسال پاس های گل معروف است، جذب کند.
باشــگاه فنرباغچه که نقل و انتقاالتش را زودتر شروع کرده، 

می خواهد تیم خــود را در تمام جهات تقویــت کند. زرد و 
الجوردی پوشــان برای فصل آینده به دنبال تقویت خطوط 
مختلف خود هستند و مدیریت باشــگاه نیز می خواهد نقل 
و انتقاالت تیم را قبل از شروع تمرینات پیش فصل، به پایان 
برساند که در این بین خبر انتقال بیرانوند به فنرباغچه مطرح 

شده است.
به دنبال جدایی فابیانو، دروازه بان برزیلی فنرباغچه، این تیم 
درصدد پیدا کردن یک دروازه بان دیگر اســت. بعد از توافق 
فنرباغچه با ولکان دمیرل که کاپیتان و دروازه بانشــان است، 

این تیم می خواهد با جــذب بیرانوند، خط دروازه اش را بیش 
از پیش تقویت کند.

در کنار ولکان دمیرل و ارتورئول تاشکیران دو دروازه بان این 
تیم، مدیران فنرباغچه به اقداماتشان برای جذب بیرانوند ۲۴ 
ساله سرعت بخشــیدند؛ دروازه بان با استعدادی که در لیگ 
ایران پیراهن پرســپولیس را بر تن می کند، در مرحله اول به 

صورت قرضی به فنرباغچه منتقل می شود.
این روزنامــه مهم ترین ویژگــی علیرضا بیرانوند را شــروع 
مجددهای خوب او بعــد از گرفتن توپ های خطرناک عنوان 
کرد و نوشــت: دروازه بان جوانی که توپ را سریع و به صورت 
مفید و تاثیرگذار به جریان  می انــدازد،  می تواند تیمش را با 
شروع مجددهایش سریعا به فاز حمله ببرد و در چندین بازی 

توانسته به هم بازی هایش پاس گل نیز ارسال کند.

ادعای روزنامه ترکیه ای؛

دروازه بان تیم ملی، قرضی به فنرباغچه می رود

ابهام های فراوان در ماجرای اسپانسر سرخابی ها؛

وزارتورزششفافسازیکند

حســاب و کتاب دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس در 
خصوص درآمدهایی که از اسپانســر خود داشتند روشن 
نیســت و می طلبد که این دو باشگاه و در رأس آنها وزارت 

ورزش در این باره شفاف سازی کنند.
حساب ساده اســت؛ یک »دو دوتا، چهارتای« ساده و سر 
انگشــتی برای پی بردن به اینکه پول هایی که استقالل و 
پرسپولیس دریافت کرده اند چه شده و با این پول ها چکار 
کرده اند، کافی است. این حســاب ساده البته تاکنون پر از 
ابهام بوده و گویا مدیران عالقه ای به توضیح دادن ندارند. 
دریافتی های این دو باشگاه، از سامانه هواداری بوده و این 
هواداران تیم ها بوده اند که با ارســال پیامک و کم شدن 

هزینه  روزانه به تیم های مورد عالقه خود کمک کردند.
 از این کمک هــا پول های کالنی هم به ســامانه هواداری 
مدنظر رسید که این پول به نسبت ارسال پیامک هواداری 

بین تیم های عضو سامانه تقسیم شد.
بر اساس پیگیری ها، تاکنون 35 میلیارد تومان به استقالل 
و 5۰ میلیارد تومان هم به پرســپولیس از ســوی سامانه 
هواداری پرداخت شده است. با این حال گفته می شود این 
سامانه هواداری نزدیک به ۲9 میلیارد هم به پرسپولیس 
بدهکار است و همین مســئله موجب اختالف شده است. 
اختالفی که باعث شــده تا این لحظه پرسپولیس قرارداد 
همکاری اش را با ســامانه قبلی تمدید نکند، در حالی که 
با رضایتی که استقاللی ها از دریافتی خود داشتند قرارداد 
اسپانسری شان را برای دو ســال دیگر تمدید کردند. این 
اتفاقات در حالی افتاده که هیچ مسئله ای در این خصوص 
شفاف نیست و این شفافیت شــاید بتواند کمک های قابل 

توجهی به آینده اقتصــادی این دو باشــگاه به خصوص 
پرسپولیس داشته باشد.

پول این قرارداد اسپانسری که از هواداران دریافت می شود، 
بر اســاس قانون باید به خزانه باشگاه برود، اما عمال چنین 
اتفاقی نمی افتد بلکه این پول به حســاب ســامانه طرف 
قرارداد واریز می شــود و این سامانه هر طور که می خواهد 
این پول را بین باشگاه های طرف قرارداد تقسیم می کند. 
اولین ابهام در این بخش وجود دارد و مشخص نیست که 

چند میلیون هوادار عضو این سامانه بودند، چه 
میزان پــول از هواداران کم شــده و چقدر 
پول به باشگاه ها داده شــده است. با این 
حال و آنطور که گفته شــده، در دو سال 
اخیر 5۰ میلیارد به پرسپولیس پرداخت 

شده و این باشگاه مدعی داشتن طلب 
۲9 میلیارد از سامانه مورد نظر است. 
هرچند طاهری هم یک بار مدعی شده 

بود که این باشــگاه فقط 33 میلیارد از 
سامانه دریافت کرده و حاال باید دید عدد 

5۱ میلیارد درست است یا 33 میلیارد و ۲9 
میلیارد طلبی که پرسپولیسی ها مدعی آن 
هستند. سوای عدد 5۱ میلیارد است که 
جمع درآمد باشــگاه را به 8۰ میلیارد 

می رســاند یا این پول هم بخشی از 
همان 5۱ میلیارد تومان است.

این یک بخش ماجراست و 
یگر مسئله  د

هم به این باز می گردد که چرا در خصوص این اعداد و ارقام 
شفاف ســازی صورت نمی گیرد. وزارت ورزش که متولی 
دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس اســت، باید دو باشگاه 
را مکلف به شفاف ســازی کند یا اگر آنها دست به چنین 
کاری نمی زنند خودش این کار را انجام دهد. نمی شود که 
هواداران پولی را برای حمایت از باشگاه پرداخت کنند، اما 
از سرنوشت آن بی خبر باشــند و نامحرم محسوب شوند. 
این یعنی هواداران بی حســاب پول داده اند و مشکلی هم 
از تیم های مورد عالقه خود حل نشــده که اگر حل شده 
بود اســتقالل در نقــل و انتقاالت زمســتانی فصل 
گذشته محروم نمی شد. اگر مشکالت حل شده بود، 
هواداران پرســپولیس هر روز نگران محرومیت از 
نقل و انتقاالت یا کسر امتیاز نبودند. هرچه هست، 
»دو دوتا، چهارتای« اســتقالل و پرسپولیس پر از 

ابهام است.
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مدیـر کل دادگسـتری اسـتان  فاطمه
اصفهـان، بـه  مناسـبت هفتـه قوه کاویانی

قضائیـه در جمـع اصحاب رسـانه، 
به ارائـه نحوه عملکـرد ایـن سـازمان در سـال 95 پرداخت و 
گفـت: در سـال گذشـته 683 هـزار و 514 پرونده به اسـتان 
اصفهـان وارد شـده که مربـوط بـه دادسـراهای کل اسـتان، 
محاکم حقوقـی و کیفـری، دادگاه های تجدید نظـر و کیفری 
1 و... اسـت. احمـد خسـروی وفـا در ادامـه گفـت: مختومـه 
شـدن 688هـزار و 843 پرونـده در سـال گذشـته، نشـان از 
عملکرد مثبت دادگسـتری در سـال گذشـته با 5هزار و 329 

پرونده بیشتر دارد.
وی بـا بیـان اینکه مـدت وقـت دهـی در دادگسـتری 10روز 
کاهـش یافتـه اسـت تصریـح کـرد: زمـان رسـیدگی بـه 
پرونده هـا،  از 66 روز بـه 56 روز کاهش یافته و ایـن در حالی 
اسـت کـه 204هـزار و 227 پرونـده در سـال 95 بـه کلیـه 
شـوراهای حـل اختـاف اسـتان اصفهـان وارد شـده و از این 
تعـداد، 204 و 535 پرونـده مختومـه شـده اسـت. 34درصد 
پرونده هـای وارد شـده بـه شـورا، بـا سـازش و مصالحه حل 
شـده کـه نسـبت بـه سـال 94 رشـد 4 درصـدی را نشـان 

می دهـد.
وی عمده فعالیت های سـال گذشـته دادگسـتری در اسـتان 
اصفهـان را کسـر پرونـده هـای مسـن عنـوان کـرد و افـزود: 
هـزار پرونده در سـال گذشـته از مجمـوع پرونده های مسـن 
)پرونده هایی که از زمان تشـکیل آنها دو سـال تمام گذشـته 

اسـت( مختومه شـده کـه این رقـم کمـک زیادی بـه کاهش 
زمان دادرسـی هـا خواهـد کرد.

مدیـر کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان، توهیـن و افتـرا بـه 
اشـخاص را در اسـتان اصفهان در رتبـه اول اتهامات دانسـت 
و اظهـار کـرد: در کشـور سـرقت باالترین آمـار پرونـده را در 
دادگسـتری ها دارد و ایـن اتهـام در اسـتان اصفهـان با تاش 
حوزه هـای مرتبط با امنیت شـهروندان و فعالیـت های انجام 

شـده، در رتبه سـوم قـرار گرفته اسـت.
وی با تاکیـد براینکه سـرقت به دلیـل عواقب بعـد از آن تاثیر 
بسـیاری بر روحیات افـراد خواهد گذاشـت و بسـیار ضروری 
اسـت که با تمـام قـوا بـرای کاهش ایـن جـرم گام برداشـته 
شـود، در ادامـه گفـت: در حالـی کـه اسـتعمال مـواد مخدر، 
رتبـه 15 پرونـده هـای دادگسـتری هـای کشـور را دارد امـا 
خوشـبختانه در اسـتان اصفهـان جـزو 20 اتهـام اول قـرار 
ندارد. خسـروی وفا، در خصـوص پرونده هـای دادگاه انقاب 
کـه عمدتا مربـوط به مـواد مخدر اسـت، گفـت: هـزار و 463 

پرونـده، ثبـت و هـزار و 415 پرونده مختومه شـده اسـت.
مدیر کل دادگسـتری اسـتان اصفهان با بیان اینکه براسـاس 
گزارش شـاخص های بهـره وری قـوه قضائیه کشـور، اسـتان 
اصفهان رتبه نخسـت را کسـب کرده اسـت افزود: از شهریور 
سـال گذشـته سـامانه ثنـا بـرای بهبـود رونـد رسـیدگی به 
پرونـده هـای مجهـول المـکان و ارائـه ابـاغ بـه صـورت 
الکترونیکی به شـهروندان راه اندازی شـده اسـت کـه توصیه 
مـی کنیـم تمـام شـهروندان بـا مراجعـه بـه دفاتـر خدمات 

ارتباطی و دادگسـتری اسـتان ثبت نـام کنند؛ ایـن در حالی 
است که از شـهریور سـال گذشـته تا کنون 223 هزار و 832 
نفـر در سـامانه ثنا ثبـت نـام کرده انـد و ابـاغ الکترونیکی به 
412 هزار و 854 نفر در اسـتان اصفهان صورت گرفته اسـت.
وی از دیگر اقدامات دادگستری در سـال گذشته را رسیدگی 
بـه پرونده هـای زمین خـواری و اراضـی دولتـی عنـوان و 
خاطرنشـان کـرد: در سـال گذشـته 429 پرونـده در اسـتان 
اصفهـان تشـکیل شـد کـه430 نفـر متهـم پرونده هـا بودند 
و 6 میلیـون و 510 هـزار متـر مربـع زمیـن از زمین خـواران 

خلـع ید شـد . 
مدیر کل دادگستری اسـتان اصفهان، ازایجاد مجتمع قضائی 
ویژه رسـیدگی بـه امور تجـاری خبـر دادو گفـت: دو مجتمع 
بـه مجتمع هـای قضائـی اسـتان اصفهـان اضافه خواهد شـد 
و همچنیـن تـا 3 مـاه آینـده دفاتـر خدمـات الکترونیکـی 
پیشـخوان قضائـی در شهرسـتان هـای اسـتان راه انـدازی 
می شـود؛ همچنیـن برگـزاری جلسـات حمایـت قضائـی از 
سـرمایه گذاران باعـث شـد تـا از تعطیلـی 33 کارخانـه در 
اسـتان اصفهـان و بیـکاری بیـش از 10 هـزار نفـر جلوگیری 

شـود.
 خسـروی وفا با اشـاره بـه اینکـه دسـتگیری 2 نفـر از عناصر 
ضدانقـاب )کـه بـا عضویـت در گروهـی در فضـای مجـازی 
اقدام بـه عضوگیـری  از مـردم می کردنـد( صـورت گرفته که 
پرونده آنـان در حال پیگیـری اسـت، ادامـه داد: 166 پرونده 
تخلفات انتخاباتی در کل اسـتان اصفهان تشـکیل شده که از 
این تعـداد 102 پرونده در حال رسـیدگی اسـت؛ 50 پرونده 
منـع تعقیـب یـا برائـت صـادر شـده،10 پرونـده محکومیت 
در دادگاه بـدوی اسـت، 4 مـورد کیفرخواسـت صـادر شـده 
کـه پرونده هـای آن آمـاده ارسـال بـه دادگاه اسـت و این در 
شـرایطی اسـت که  3 نفـر از فرمانـداران اسـتان اصفهـان به 
دلیل تبلیغـات زودهنگام و جانبـداری در انتخابـات، محکوم 
به جـزای نقـدی بـدل از حبس شـده اند امـا حکم هـای آنان 

هنـوز اجرا نشـده اسـت.
وی در ادامـه بـه کاهـش 7 درصدی جرایم خشـن در اسـتان 
اشـاره کرد و گفـت: دسـتگیری بانـد صحنه سـازی تصادف، 
دسـتگیری بانـد سـقط جنیـن، تشـکیل پرونده پول شـویی 
و کاهبـرداری توسـط دادگسـتری اسـتان اصفهـان صورت 
گرفته که 3 نفر از 4 سـارق مسلح از پسـت بانک، طافروشی 
و بانک مسـکن، به عنوان مفسـد فی االرض شـناخته شـده و 
محارب محکـوم به اعدام شـدند که بعـد از مـاه رمضان حکم 

اعـدام آنان اجـرا خواهد شـد.

دوربین های ثبت تخلف دومنظوره می شود
همایون یزدان پناه، مدیر مرکزکنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی دوربین های ثبت تخلف سرعت در نیمه دوم سال جاری دومنظوره شده و 

به دوربین های آمار بردار خودروها نیز مجهز می شود.

چهرهاخبار

حمید چیت چیان،  وزیر نیرو در حاشــیه نشست هیئت دولت، با 
اعام اینکه در شــهرهای اصفهان و شیراز و همچنین استان های 
بوشهر و سیســتان و بلوچستان مشــکل جدی تامین آب داریم، 
گفت: در صورتی که مردم این مناطق بــا وزارت نیرو همکاری و 
مقداری مصارف خود را کم کنند، جیره بندی آب در این مناطق 

نخواهیم داشت.

 وزیر نیرو در حاشیه  نشست دیروز هیئت دولت :  

در اصفهان مشکل جدی تامین آب 
داریم با مسئوالن

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: کمیته امداد به منظور جمع آوری زکات 
فطره، هزار پایگاه ثابت و سیار در روز عید سعید فطر در 

استان مستقر می کند.
عبدالرزاق میرزایی اظهار داشت: امسال 2 هزار پایگاه 
هم برای جمع آوری فطریه به بهزیستی استان اختصاص 
داده شده است و مردم می توانند با مراجعه به پایگاه های 

ثابت و سیار، زکات فطره خود را پرداخت کنند.
وی با اشــاره به اینکه امســال هیچ مســجد و پایگاه 
خیریه ای بدون دریافت مجوز حق دریافت فطریه ندارد، 
افزود: سازمان های خیریه و مســاجد  درصورت ایجاد 
پایگاه باید از دبیرخانه ستاد زکات استان مجوز گرفته 

و فعالیت کنند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان 
اصفهان با بیان اینکه امســال صد درصد زکات فطره 
جمع آوری شده در عید ســعید فطر، برای نیازمندان 
استان هزینه می شود، تصریح کرد: همه صندوق های 
جمع آوری زکات فطریه دارای نشان شورای زکات هر 
شهرستان اســت و به صورت پلمب در پایگاه ها مستقر 
شده و در صورتی که مامور صندوق، حکم شورای زکات 
منطقه را نداشته باشد ماموران انتظامی می توانند با وی 

به صورت قانونی برخورد کنند.
وی با اشــاره به لزوم ارائه آموزش های الزم به نیروهای 
فعال در جمع آوری زکات فطره و کفاره عمد و غیرعمد، 
گفت: بسیجیان، معتمدان محلی و رابطان و نیروهای 
افتخاری بــرای مشــارکت هرچه بیشــتر و دعوت از 
نیکوکاران برای اهدای فطریه و کفــاره، آموزش های 

مرتبط  را در این زمینه فرا گرفته اند.
میرزایی افزود: ســال گذشــته کمیته امــداد بیش از 
8میلیارد ریال زکات، جمع آوری و کل زکات دریافتی را 
صرف کمک هزینه جهیزیه ، ساخت ، تعمیر و نگهداری 

مسکن و نیازهای اولیه مددجویان و محرومان کرد.
وی با بیان اینکه زکات یکی از واجبات الهی محســوب 
می شود، خاطرنشــان کرد: اگر همه مسلمانان زکات 
اموال خود را به موقــع و کامل بپردازنــد، هیچ فقیر و 

محرومی در سرتا سر کشور اسامی باقی نخواهد ماند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان 
اصفهان، تاش برای تقویت باورهای دینی را مهم ترین 
رکن ترویج پرداخت زکات در جامعه اعام کرد و گفت: 
با پرداخت به موقع زکات، می توان حرکت های بســیار 
مهمی برای رفع نیازهای افراد محروم جامعه انجام داد.

معاون کمیته امداد اصفهان خبرداد:

استقرار بیش از ۱۰۰۰ پایگاه 
جمع آوری زکات فطره

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان:

 زمین های ورزشی روباز 
منطقه ۶ ساماندهی می شود

مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث ادامه خیابان بابوکان در نیمه 
اول سال جاری

شهرداری اصفهان به منظور ارتقای سرانه ورزشی مناطق، احداث و 
ساماندهی زمین های ورزشی روباز را در دستور کار قرار داده است.

منصور نجفی مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان در این باره اظهار 
کرد: به دنبال ارتقای نشــاط و شــادابی در محات، ســاماندهی 

زمین های ورزشی روباز سطح منطقه در دست اجراست.
وی افزود: ساماندهی زمین های ورزشی روباز سطح منطقه تا کنون 
50 درصد پیشرفت داشته و ظرف یک ماه آینده تکمیل می شود.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
ادامه داد: مناسب سازی خیابان سجاد با اعتبار 70 میلیون تومان در 
دست اجراست و تا یک ماه آینده تکمیل می شود. نجفی خاطرنشان 
کرد: همچنین مناسب ســازی پیاده رو حاشیه زاینده رود تاکنون 
50 درصد پیشرفت داشــته و با اعتبار 80 میلیون تومان، در آینده 

نزدیک به پایان می رسد.

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان اظهار کرد:  احداث ادامه خیابان 
بابوکان برای اتصال میدان حمزه به خیابان امام جواد)ع( در دستور 
کار مدیریت شهری قرار گرفت. حسین جعفری فشارکی افزود: در 
همین راستا عملیات اجرایی ادامه خیابان بابوکان در محله بابوکان 
به طول 600 متر و با اعتبار یک میلیــارد و 100 میلیون تومان در 
نیمه اول سال جاری آغاز می شود. مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان 
با اشاره به دیگرپروژه های منطقه ادامه داد: ساماندهی خیابان گلزار 
شهدای دهنو در محله دهنو با مساحت 5 هزار متر مربع در دستور 
کار قرار دارد. جعفری فشــارکی اضافه کرد: این پروژه با اعتبار 2 

میلیارد و500 میلیون ریال ظرف یک ماه آینده تکمیل می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: خرداد ماه امسال رکورد بیشترین پیک بار مصرف برق 
در سطح کشور و نیز اصفهان با رشد 10 درصدی در مقایسه با سال های گذشته اتفاق افتاد که با روند کنونی، خاموشی 
در شبکه محتمل است. محمد مهدی عسگری افزود: امسال با افزایش دمای هوا با تابستانی زودرس مواجه شدیم و در 
روزهای پایانی خرداد ماه، میزان پیک بار کل شبکه کشوری از 50 هزار 
مگاوات در ســاعت 14 گذشــت که این رخداد در چندین سال گذشته 
بی سابقه بوده اســت. وی اضافه کرد: نیروگاه های کشــور قادر به تامین 
برق تا ســقف مصرف 54 هزار و در شهرســتان اصفهان تا سقف یکهزار 
و100 مگاوات هستند و با ادامه این روند افزایشی در تابستان با خاموشی 
روبه رو می شویم که شرایط مناسبی را برای شبکه برق و خود مشترکان 

رقم نخواهد زد.
عسگری گفت: ما تنها خواستار همکاری مشترکان در مدیریت 10 درصد 
از مصرف انرژی در تیر و مرداد بین ساعات 11 تا 15 هستیم تا بتوانیم از 
خاموشی جلوگیری کنیم. وی در پایان اظهار کرد: مشکل اصلی توزیع برق شهرستان، تامین برق در ساعات 11 تا 15 در 

روزهای شنبه تا پنجشنبه ماه های گرم است.

افزایش 10 درصدی مصرف برق ؛

خاموشی در انتظار اصفهان است

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: جمعیت حیوانات موذی با اعتبار 600 میلیون تومان در شهر کنترل 
می شود.غامرضا ساکتی اظهار کرد: زندگی موش ها به سه عامل اصلی غذا، آب و محل زندگی بستگی دارد و اگر یکی از این 
موارد فراهم نباشد موش نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه 600 میلیون تومان برای کنترل جمعیت 

حیوانات موذی در مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان در نظر گرفته شده 
است، افزود: در راستای مبارزه با جوندگان موذی در شهر اصفهان ، با تهیه 
دستورالعمل مبارزه با حیوانات موذی و حتی حیوانات ولگرد در مناطق 15 
گانه شهرداری اصفهان اقدام شده است که البته شهروندان ورستوران دارها  

نیز باید نظافت را رعایت کنند تا از شر حیوانات موذی در امان باشیم.
رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین برای 
کنترل موش ها نقشه جمعیت موش های پراکنده در مرکز و حاشیه شهر 
تهیه شده اســت. ســاکتی اضافه کرد: تکنولوژی های نوین و سم ها برای 
جمع آوری این حیوانات موذی تهیه شده تا شهر از وجود این میهمان های 

ناخوانده پاکسازی شــود. وی با بیان اینکه گروه های ضربتی برای زمان های بحران تشکیل شده است، عنوان کرد: این 
گروهای ضربتی از 5 الی 10 نفر نیرو تشکیل شده و به صورت ویژه محل های آلوده به موش را کنترل می کنند.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان:

جمعیت حیوانات موذی در شهر کنترل می شود

در قاب شهر

شهرداری

توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان؛

مسیرهای جدید راهپیمایی روز 
جهانی قدس در اصفهان اعالم شد

 شورای هماهنگی تبلیغات اســامی اصفهان مسیرهای پنج گانه 
راهپیمایی روز جهانی قدس را در رمضان امسال اعام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مســیر راهپیمایــی روز جهانی قدس در 
اصفهان به شکل آزمایشی امسال تغییر کرده است و از پنج مسیر به 

سمت مصای بزرگ امام خمینی )ره( می رود.
مسیرهای پنج گانه روز جهانی قدس در روز دوم تیرماه مصادف با 

روز قدس به شرح زیر است:
مسیر شماره 1: گلستان شهدا، میدان بســیج، خیابان آزادگان، 

چهارراه فرایبورگ و  خیابان مصلی به سمت مصای نماز جمعه.
مسیر شماره ۲:  مسجد حجت اکبر، خیابان های شیخ صدوق و 

شهید نیکبخت شرقی، خیابان مصلی، مصای اصفهان.
مسیر شــماره ۳: مســجدالمهدی، خیابان مردآویج و خیابان 

فرایبورگ، خیابان مصلی، مصای نماز جمعه اصفهان.
مسیر شماره ۴: میدان فیض، خیابان میر، خیابان مصلی به سمت 

مصای نماز جمعه.
مسیر شماره ۵:  مســجد موســی بن جعفر، خیابان های حکیم 

نظامی، نظر شرقی و میر، خیابان مصلی، مصای نماز جمعه.
گفتنی است مراسم روز قدس به صورت رسمی از ساعت 10:30 آغاز 
می شود و مراسم مصای اصفهان نیز از ساعت 11:15 با سخنرانی 

حجت االسام حیدر مصلحی وزیر سابق اطاعات خواهد بود.

ویژه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
در آینده نزدیک از مجموعه دستاوردهای فناوری اطاعات 
در حوزه حمل و نقل و ترافیک همچون نرم افزار ترافیک یار، 
نرم افزار ترافیک پدیا، ترافیک کال و نقشــه ترافیک آناین 

شهر اصفهان رونمایی می شود.
علیرضا صلواتی افزود: برای داشتن یک شهر هوشمند باید 
به سمت حمل و نقل هوشــمند حرکت کنیم؛ از همین رو 
نرم افزار نقشــه ترافیک آناین شهر اصفهان در دست تهیه 

است و به زودی از آن رونمایی می شود.
معاون حمل و نقل شــهرداری اصفهان یکی از ویژگی های 
منحصر به فرد  این نرم افزار را مسیریابی اتوبوس،  خودروی 

شخصی، دوچرخه و مســیرهای طرح زوج و فرد دانست و 
گفت: همچنین شهروندان با استفاده از نرم افزار نقشه ترافیک 
آناین می توانند ترافیک، مســیرمراکز آموزشی ورزشی، 
مکان های تفریحی ، بیمارستان ها و غیره را به صورت آناین 

مشاهده کنند.
صلواتی با بیان اینکه کتابخانه دیجیتال  با عنوان »ترافیک 
پدیا« از دیگر مجموعه دستاوردهای فناوری اطاعات است، 
ادامه داد: کتابخانه دیجیتال تخصصی حمل ونقل عمومی 
شــهر، دارای 5 نوع مدرک همچون کتاب های تخصصی، 
مقاالت علمی پژوهشی از پایگاه های علمی معتبر بین المللی، 
گزارش های کانشهری جهان، پایان نامه های دانشگاه های 

معتبر جهان و فیلم های چند زبانه ای به زبان التین وفارسی 
است که در این کتابخانه به نمایش گذاشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به نرم افزارثبت وقایع ترافیکی با عنوان 
»ترافیک یار« گفت: شهروندان با اســتفاده از این نرم افزار 
می توانند مشکات ترافیکی، حوادث و غیره را به کارشناسان 

مرکز کنترل ترافیک ارائه دهند.
معاون حمل و نقل شــهرداری اصفهان تصریح کرد: اولین 
چهارراه آناین5 زبانه ترافیکی کشــور با عنوان »ترافیک 
کال«، آموزش و اطاع رسانی درحوزه های فرهنگی را  در 
5 زبان همچون فارسی، فرانسوی،  عربی، اسپانیا و انگلیسی 

ارائه می دهد.

مدیر کل د ادگستری  استان اصفهان خبر داد:

توهین و افترا؛ رتبه نخست جرایم در استان  اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

رونمایی از مجموعه دستاوردهای فناوری اطالعات در حوزه حمل و نقل 

انجمن حمایت کودکان بهشت مطابق با برنامه هر ساله خود، 
اقدام به برگزاری بزرگ ترین گردهمایی انجمن با حضور 400 

کودک توانمند اصفهانی کرد.
این گردهمایی که سه شنبه شب در مجموعه باغ بانوان پردیس 
برگزار شد، با ضیافت افطاری برای کودکان معلول اصفهانی به 
همراه خانواده های آنها همراه شد و هدف آن ایجاد همبستگی 

درونی با حضور در کنار یکدیگر بود.

انجمن حمایت کودکان بهشت برگزار کرد

 بزرگترین گردهمایي انجمن بهشت 
با حضور 4۰۰ کودك توانمند اصفهاني
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دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان:
خداوندا فضیلت شب قدر را در اين ماه روزيم گردان و بگردان 

کارهايم را در آن از سختى به آسانى و عذرهايم را بپذير.
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عید فطر از مهم ترین جشــن ها و اعیاد مسلمانان 
است. مردم کشورهای عربی و اسالمی، عید فطر را به 
عنوان یکی از بزرگ ترین اعیاد اسالمی خود جشن 
می گیرند و با آداب و رسوم خاصی به استقبال عید 

فطر می روند.
مردم ســودان در نیمه ماه مبارک رمضان با خانه 
تکانی کردن، خود را برای عید آماد می کنند. زنان 
در خانه انواع کیک و شیرینی های محلی را می پزند 
و بعد از نماز عید به مساجد برده و در میان مردم و 
افراد کهنسال و کودکان پخش می کنند. بعد از نماز 
عید فطر مردم به دیدن بیماران و افراد کهنســال 
می روند. ساعت های اول عید به دید و بازدید اقوام و 
همسایگان اختصاص دارد. بعد از ظهر روز عید بعد 
از نماز ظهر و خوردن ناهار، مردم ســر مزار اموات 

خود می روند.
تركيه  

عید فطر در ترکیه به دلیل مصرف زیاد شیریني و 
آب  نبات در این روز به »شــکر بایرامي« یعني عید 
شکر معروف است. چند روز مانده به عید، خانه تکاني 
و پخت و پز شــیریني هاي مخصوص عید شــروع 
مي شود. نماز عید با شــکوه تمام و با حضور برخي 
سران سیاســي و دولتي ترکیه در مساجد محل در 
سراسر کشور برگزار مي شــود. مردم در این روز به 
زیارت اهل قبور مي روند، لباس هاي نو استفاده مي 
کنند و به دید و بازدید از خویشــان و آشنایان مي 
پردازند. در ترکیه تعطیالت رسمي به مناسبت این 

عید سه روز است. 
مصر

مسلمانان مصر یک هفته پیش از فرا رسیدن عید 
فطر به اســتقبال این روز رفته و مراسم خاصی که 
برگرفته از میراث گذشــتگان آنهاست و با گذشت 
زمان نیز آن را حفظ کرده اند برگزار می کنند. شب 
عید فطر، مصری ها اشعار خاصی که یکی از آنها»این 
شب عید«  است را می خوانند. نماز عید فطر دراین 
کشور بسیار باشکوه برگزار می شود و صندوق های 
پرداخــت زکات فطریه در محل برگــزاری نمازها 

مستقر می شوند.
 تعطیالت عید از اول تا سوم شوال است و کیک های 
عید فطر درعین بومی بودن از تنوع زیادی برخوردار 
است. برگزاری مسابقات ورزشی از جمله اسب دوانی 

از مراسم خاص عید فطر در مصر است.
اندونزی

مــردم اندونــزی بــا برگزاری مراســمی بــه نام 
حالل به حالل به معنی روز مصالحه و آشتی که در 
مساجد برگزار می شود به استقبال عید فطر می روند.

در شب عید مسلمانان اندونزی به کوچه و خیابان ها 
می روند و ندای  ا... اکبر سر می دهند و با زدن طبل و 
نواختن موسیقی رسیدن عید فطر را اعالم کرده و به 

یکدیگر تبریک می گویند.

گوناگون

آداب و رسوم عید فطر در 
کشورهای مختلف جهان

شرح مجلس

آیت ا... محمد ناصری در جمع مردم روزه دار اصفهان در مسجد کمرزرین 
این شهر، اظهارداشت: زمانی که مشکلی بزرگ برایتان پیش می آید 
زود خسته نشــوید. نماز امام زمان )عج( بخوانید، روزه بگیرید و آثار 
آن را در زندگی خود مشاهده کنید. وی افزود: حق روزه برگردن همه 
ما این است که زبان خود را کنترل کنیم، انسان باید بداند روزه ای که 
می گیرد حجابی می شود بر تمام جسم و روح او و حق روزه بر انسان این 
است که زبانش را فقط در راه رضای خدا باز کند. استاد عرفان و اخالق 
حوزه علمیه اصفهان با اشــاره به اینکه حق روزه این است که انسان 
طبق رضای خدا صحبت کند و هر چیزی را به زبان نیاورد و فقط حق 
بگوید، خاطرنشان کرد: هر چیز ناحقی که ما بگوییم پرونده شده و علیه 
خودمان استفاده می شود، حواسمان را جمع کنیم که راه خطا نرویم، 
غیبت نکرده و تهمت نزنیم؛ چرا که آثار بسیار بدی دارد. وی با اشاره 
به اینکه غیبت و تهمت با هم تفاوت دارند، گفت: غیبت این است که 
یک نفر، اشتباهی مرتکب می شود و کسی او را می بیند و اشتباهش را 
جار می زند و به دیگران می گوید و پشت سرش حرف می زند، اما تهمت 
این است که شخصی خطایی مرتکب نشده باشــد و دیگران به دروغ 
گناهی را به او نســبت بدهند و آبروی او را ببرند.آیت ا... ناصری با بیان 
اینکه اگرچه غیبت آثار زیادی دارد، اما تهمت بسیار بدتر از آن است، 
افزود: شخصی که غیبت می کند مانند این است که گوشت مرده برادر 
خود را می خورد، این را پیغمبر اسالم در روایات فرموده اند و خطاب به 
مسلمانان گفته اند که روزه دار باید زبانش را کنترل کند.وی با بیان اینکه 
عالوه بر زبان، چشم و گوش هم باید روزه باشند و معصیت را نگاه نکنند 
و نشوند، چون بسیار مضر است، توصیه کرد: کتاب هایی که در همین 
زمینه وجود دارد مطالعه کنید، این کتاب ها را متخصصان نوشته و علت 
تمام این محدودیت ها را گفته اند.آیت ا... ناصری گفت: وقتی روزه هستی 
خداوند به مالئکه دستور می دهد که برای روزه داران دعا کنند، دعای 
مالئکه را خدا مستجاب می کند. آیت ا... ناصری گفت: ما انسان ها از وقتی 
که مکلف می شویم تا زمانی که به گور می رویم، موظفیم اعمال بندگی 
خود را انجام دهیم.از مشکالتی که سر راهمان وجود دارد نترسیم و از 
گردنه های خطرناک عبور کنیم، چرا که خدا می خواهد ما را امتحان کند. 
وی بیان کرد: حواسمان باشد از خدا و امام زمان)عج( غافل نشویم چون 

آنها حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند.

باغ 
کاغذی

کتــاب »نیایــش فیلســوف« از مجموعــه فلســفه و کالم 
نشر»هرمس« شامل بیســت و هفت مقاله در حوزه فلسفه و 

کالم از دکتر دینانی است.
 »عقل با غرور فاصله بســیار دارد. اگر کسی ادعا کند که عقل 
متواضع ترین موجودی اســت که خداوند آفریده،  سخنی به 
گزاف نگفته است؛ زیرا عقل به میزان توانایی خود واقف  است 

و به حدود ناتوانی خود نیز اعتراف می کند. 
عقل امــور غیرقابــل ادراک  را از آنچه قابل ادراک اســت باز 

می شناســد و آنجا که کمیت ادراک لنگ می شود، حکم به 
توقف می دهد. آنجا که انســان به خطای خود پی می برد و 
به گناه خویش اعتــراف می کند، بدون تردیــد از عقل مدد 

می گیرد.«
آنچه در باال آمده بخشی از مقدمه کتاب نیایش فیلسوف کتابی 
شامل بیست و هفت مقاله در حوزه فلسفه و کالم است که به 
قلم دکتر دینانی نوشته شــده و انتشارات هرمس آن را چاپ 

کرده است.  

نیایش فیلسوف
آیت ا... ناصری: 

 در ناراحتی های شدید
 نماز امام زمان)عج( بخوانید

این جزء شامل آیات 31 تا آخر ســوره ذاریات و سوره های 
طور، نجــم، الرحمن، واقعه و حدید اســت. طبــق آیه 55 
ذاریات تذکر برای مومنین سودمند است. آیه 56 ،هدف از 
خلقت جن و انــس را بندگی ) اطاعت( خــدا می داند و آیه 
57 نشــان می دهد خداوند از خلقت جــن و انس به دنبال 
منفعتی برای خود نبوده و نیست. سوره طور پیرامون معاد 
و عذاب و پاداش های آن اســت. از جمله نعمت های بهشت 
برای مومنینی که خاندان آنان نیز در مســیر ایمان از آنها 
پیروی کرده اند این است که این خانواده ها در بهشت گرد 
هم می آیند و از لذت با هم بودن بهره می برند. این مطلب در 
آیه 21 بیان شده است. در آیات ابتدایی سوره نجم به عصمت 
پیامبر ) صلی ا... علیه و آله( در حوزه های گفتار، دیدار و فهم 

پرداخته و همه سخنان آن حضرت را وحی می داند.
ابتدای سوره قمر به معجزه شق القمر یعنی دو نیم کردن ماه 
توسط رسول ا... اشــاره دارد. این سوره به بیم دادن از عذاب 
خداوند و یادآوری نتیجه نافرمانی اقوام گذشته، پرداخته و 
در دو آیه پایانی بشــارت به نعمت آمده است. در این سوره 
آیه » و لقد یســرنا القرآن للذکر فهل من مدکر« 4 بار تکرار 
شده است که اشاره به ســاده و قابل فهم شده قرآن کریم با 

همه عظمت و فخامت آن دارد تا باعث بیدارکردن انسان ها 
شود. سوره مبارکه الرحمن را می توان سوره برشمردن برخی 
از نعمت های خداوند دانست. به همین جهت بین بیان این 
نعمت ها 31 بار می پرسد: » فبای االء ربکما  تکذبان« ) پس 
کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟!( بر اساس 
متن سوره و روایات، مخاطب این آیات، دو دسته جن و انسان 
هستند. در روایات توصیه شده است که هنگام خواندن این 
آیه پاسخ دهیم » ال بشی ء من آالء رب اکذب« ) پروردگارا 
من هیچ یک از نعمت هایت را انکار نمی کنم(.) کافی، ج 3، 

ص 429(
سوره مبارکه واقعه با محوریت موضوعی قیامت و دسته بندی 
سه گانه مقربین، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال به پاداش و 
عذاب های معنوی، روحی و جسمی آنها  اشاره می کند. سوره 
حدید از مسبحات است. آیات ابتدایی این سوره مفاهیم بلند 
توحیدی دارد که طبق روایتی از امام سجاد ) علیه السالم( 
خداوند این آیات و ســوره توحید را برای مــردم ژرف نگر 
آخرالزمان نازل فرموده است. ) توحید شیخ صدوق، ص 283(

جرعه ای از آیات امامت و والیت
 مطهر اسم مفعول تطهیر اســت. طبق آیه 79 سوره واقعه

 )ال یمسه اال المطهرون( ارتباط با قرآن در گرو تطهیر شده 
است. با گذاشــتن این آیه در کنار آیه تطهیر) احزاب/ 33( 
می فهمیم  که تنها اهل بیت ) علیهم السالم( به تمام حقیقت 
قرآن دسترســی دارند؛ همچنین از امام صادق علیه السالم 
روایت شده که فرمود:» سوره الرحمن از آغاز تا پایانش در شأن 

ما نازل شده است.« ) تاویل آیات، ص 6111(
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت 

در آیه 10 سوره حدید کســانی که در شرایط سخت پیش 
از پیروزی، در راه خدا انفاق کنند و بجنگند از کســانی که 
پس از پیروزی انفاق کننــد و بجنگند، نــزد خداوند بلند 
مرتبه ترهستند. همچنین در آیه 19 سه ویژگی برای شهدا 

ذکر شده است: تقرب به خداوند، پاداش و نورانیت.
اقتصاد اسالمی در قرآن

در آیه 11 ســوره حدید، خداوند با کمال بزرگواری، دعوت 
مردم به انفاق و تالش در راه خدا را به منزله درخواست قرض از 
مردم مطرح می فرماید و وعده می دهد که هرکس به خداوند 

قرضی نیکو دهد خداوند چندین برابر به او باز پس می دهد.
راه زهد و پارسایی و همچنین آرامش در زندگی دنیا در آیه 
23 حدید آموزش داده می شود:» بر چیزهایی که از دست 
داده اید تاسف نخورید و به خاطر چیزهایی که خداوند به شما 

داده است سرمست نشوید.«

گزیده ای از مفاهیم جزء 27 قرآن کریم

جدول شماره 2168

افقی
1- نشــانگر رابطه میان نهاده های تولیدی و نرخ 
ستاده است - عبارت اســت از مقادیر مختلفی از 
کاال که خریدار به فرض ثبات ســایر شــرایط در 
قیمت های مختلف و طی یــک دوره زمانی معین 

حاضر به خرید آن است
2- دارای اختالالت روحی - نیزه کوتاه - سرزمین

3- بــاالی چشــم - از عوامل نهادی در توســعه 
اقتصادی - سرحد

4- مرد درمانده در ســخن - شــیر تازی - پسوند 
شباهت - تراویدن

5- چهار دندان نیش - سمبل - چهره
6- در اصطالح حساب به توان سوم هر عدد اطالق 

می شود - جاندار تک سلولی - مسلک
7- سر خط ها - نوعی درخت خاردار - منحنی

8- زر و سیم خالص - درخت انار - کتف و دوش
9- زرین پوش اسب - رود اروپایی - به عقیده این 
اقتصاددان، کاالهایی وجود دارنــد که با افزایش 
قیمت، تقاضا بــرای آنها زیاد می شــود که به این 

کاالها، کاالهای پست  می گویند 
10- مساعدت - ارزش و نرخ کاال - تربیت

11- پوستین - نقاش - جمع بیت

12- ثلث - مایه آبادانی - مردانگی - بدی
13- ناشــنوا بودن - جایی که راه دوشاخه شود - 

ملعون ابدی تاریخ
14- خجسته و مبارک - خاموشی - ندا داده شده

15- گوناگون - صاحب کارخانــه یا زمین زراعی 
و کارگر

عمودی
1- راه بندان - از عناصر مهم در اقتصاد یک کشور

2- خیمه و چادر - به مقادیر مختلفی از یک کاال که 
در قیمت های مختلف به شــرط ثبات سایر عوامل 

آماده فروش است، اطالق می شود - گرامیداشت
3- دفعه و مرتبه - عمل آب دادن به زمین و گیاهان 

- روی
4- عبارت بــاالی مقاله - طــرف و جهت - نوعی 

یقه - جنس مذکر
5- خط کش مهندسی - سیاســتمدار - بهره کار 

تجارت
6- همیشگی - خوب فرنگی - به اندازه

7- مبالغه در سخن - ترازنامه - از دانشمندان علم 
اقتصاد و صاحب کتاب »سرمایه«

8- ناامید - سفید آب - ایمان قلبی 
9- گردش دایره مانند - از بنشن - شکستن  دندان 

کسی از بن
10-  چه کسی - شدنی - بنا کرده شده

11- قومی از مغول - زمین شــوره زار - نت سوم 
موسیقی

12- بلندا - نوعی باال پوش - از ضمایر انگلیســی 
- ابزار خودبینی

13- اشاره - کیفر - توشه
14- قحط و تنگی - یکی از ســتارگان نســر واقع 

- واله
15- به معنی تفاوت بیــن دارایی و بدهی و معرف 

وضع مالکیت یک موسسه است - آبستن
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عادت كنيــم تا به تغييــرات مبالغ 
قبوض برق توجه كرده و برای كاهش 
 مصرف برق و هزینه هــای آن در خانواده 

هدف گذاری كنيم.

از نور خورشيد و روشنایی طبيعی روز 
تا حد ممکن استفاده كنيم. پرده ها را 
كنار بزنيم، چراغ های داخل منزل، مغازه و 
كارگاه را خاموش كنيم و از زیبایی روز لذت 

ببریم.

آگهی مناقصه عمومی 
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه شــرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت 
می شود تا از تاریخ 1396/04/01 الی 1396/04/11 با واریز مبلغ 400/000 ریال برای هر پروژه به شماره 
2175670203003 حساب سیبا )بانک ملی( و دریافت اسناد و مشــخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد 
قیمت به دبیرخانه شــرکت واقع در اصفهان- خ 22 بهمن- مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت 
 تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ 1396/04/20 می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی شهرکها و نواحی صنعتی تودشک، سپیددشت، 

رامشه، چادگان، دهاقان، خمینی شهر، اسفرجان و فناوری )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 2/420/544/000 ریال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 121/500/000 ریال
رتبه مورد نظر: رتبه صالحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نوبت اول

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
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